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ALKOHOL, DROGY 

 

007688 - ANAL 042002 

BARTOŠOVÁ, Jana 

Ţeny a alkoholismus.  

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

 Alkohol je nejčastěji uţívaná legální droga. Příznaky závislosti na alkoholu. Závislost na 

alkoholu, odvykací stav, škodlivé uţívání, akutní intoxikace. Tři pohledy na alkoholismus - 

kazuistika. Alkoholismus ţen a jeho moţné příčiny. Léčba alkoholismu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007722 - ANAL 042031 

BERZSI, Gabriel 

Problém drog v Afghánistánu.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 2, s. 18 - 32, 6 grafů, 5 obr.  

Akce: [Konference]Vídeň (RAKOUSKO), 23.10.2006-26.10.2006.  

 Pojem "heroin". Problém vzrůstající produkce opia a z toho plynoucí hrozba růstu počtu osob 

závislých na opiátech, zejména na heroinu, s sebou nese nedozírné následky. Nejpodrobnější 

zhodnocení stávající situace v oblasti dovozu a uţívání heroinu byly ve dnech 23. aţ 26. října 

2006 ve Vídni. Byly uspořádány dvě konference. První konference - workshop se věnoval 

problematice sdílení nejlepší praxe v oblasti přeshraniční spolupráce, druhá pak potírání hrozby 

nelegálních drog v regionu OBSE. Popis konferencí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007506 - ANAL 041140 

DEMBO, Richard - WAREHAM, Jennifer - SCHMEIDLER, James 

Drug Use and Delinquent Behavior [Delikvence a uţívání drog].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 5, s. 680 - 695, 1 obr., 6 tab., lit. 21.  

 Souvislosti delikvence a kriminality na drogové a alkoholové závislosti u americké mládeţe. 

Výsledky průzkumů, studií a grantového programu federálního institutu pro sledování 

narkomanie NIDA. Metodika, postup a výsledky modelování. Vyuţití dlouhodobé (4 leté) studie 

YSP mladistvých z nápravného zařízení pro oblast Hillsborough. Tabulky výsledků vlivu 

marihuany a alkoholu na kriminalitu 

mladistvých. USA - eng: PA: bv/2007 

 

007522 - ANAL 041733 

KOMOROUS, Jiří 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV za rok 2006 : 1. část.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. květen, s. 5 - 8, 3 obr.  

 Výroční zpráva NPC za rok 2006. Obchod s heroinem, kokainem, cannabisem, efedrinem a 

metamfetaminem, se syntetickými drogami. Prekurzory a léčiva. Akce policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007525 - ANAL 041736 

Legalizace drog versus represe z pohledu práva, filozofie, kriminologie a ekonomie : 1. díl.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. květen, s. 16 - 20, 1 obr.  

 Problém legalizace drog kontra represe z hlediska právního. Státní represivní politika vůči 

drogám má podporu obyvatel naší společnosti, která je právně vyjádřena. Rozbor jednotlivých 

dílčích pohledů na danou věc. Pokračování příště. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007718 - ANAL 042027 

NOVOTNÝ, V. 

Trazodon a liečba závislostí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 2, s. 103 - 111, 1 obr., 1 tab., lit. 20.  

 Vlastnosti léku trazodon. Farmakodynamika a farmakokinetika. Dávkování. Neţádoucí účinky. 

Trazodon a závislost. Trazodon a metadon, heroin. Přehled publikovaných prací o pouţití 

trazodonu u drogově a alkoholově závislých. Léčba poruch spánku u závislých pacientů. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007720 - ANAL 042029 

NOVOTNÝ, V. 

Handbook of Clinical Alcoholism treatment [Příručka o klinické léčbě alkoholismu].  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 2, s. 125 - 126 

Rec. na : Handbook of Clinical Alcoholism treatment [Monografie] / B. Johnson. - Baltimore : 

Williams & Wilkins, 2003. - s. 316, P. Ruiz, M. Galanter. 

 Kniha je rozdělena do pěti částí. První část "Základy alkoholismu" se věnuje pozornost 

epidemiologii, neurologické a psychologické závislosti. Druhá část se věnuje diagnostice 

klinické a skríningového pouţití dotazníků. Třetí část se věnuje léčbě. Čtvrtá část se zaměřuje na 

speciální situace: alkohol na pracovišti, léčba u lékařů, léčba ve věznicích. Pátá část obsahuje 

kapitoly o fetálním alkoholickém syndromu, o alkoholismu ţen a starých lidí, prevence. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007715 - ANAL 042024 

OKRUHLICA, Ľ. - KOVÁCSOVÁ, E. 

Dobrá prognóza pre väčšinu pacientov liečených zo závislosti od heroínu a alkoholu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 2, s. 65 - 76, lit. 12.  

Bratislava (SR)  Cílem studie bylo zjistit, jaký je s odstupem času stav uţívání primární 

návykové látky (heroin, alkohol), pro závislost o kterou poţádali pacienti, kteří se chtěli léčit v 

Centru pro léčbu drogových závislostí v Bratislavě. Pacienti a metoda. Výsledky, diskuse a 

závěr.  

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007524 - ANAL 041735 

PETR, Petr - KALOVÁ, Hana - DVOŘÁKOVÁ, Dana - SOUKUPOVÁ, Alexandra - 

PAVLICA, Zbyněk 

Škola bez drog.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. květen, s. 9 - 11, 2 obr.  

 Záměr projektu "Škola bez drog". Stručný obsah projektu. Výchozí situace a zdůvodnění 

projektu. Všeobecný cíl projektu. Specifické cíle projektu. Popis aktivit projektu. Připravenost 

projektu k realizaci. Předpoklady a rizika realizace projektu. Partneři projektu. Popis 

pokračování aktivit po skončení této podpory. Seznam literatury. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007717 - ANAL 042026 

TURČEK, M. 

Poruchy príjmu potravy a naduţívanie psyhoaktívnych látok : 2. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 2, s. 89 - 102, 1 graf, 3 tab., lit. 16.  

 Problematika nadměrného uţívání psychoaktivních látek u pacientů s poruchami příjmu 

potravy. Klinickou studii tvořilo 55 hospitalizovaných pacientů s poruchami příjmu potravy.  
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Cíle, metodika, pacienti. Protokol sběru dat. Statistické analýzy. Výsledky, diskuse, závěr. SLK - 

sla: PA: ká/2007 

 

007724 - ANAL 042033 

VANĚČEK, Miloš 

Názory a postoje k uţívání nelegálních psychoaktivních látek.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 2, s. 36 - 40, 4 tab.  

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal v říjnu 2006 publikaci: Výběrové šetření 

o zdravotním stavu a ţivotním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneuţívání drog. Informace z této 

publikace. Struktura výběrového souboru podle toho, jak respondenti vnímají drogově závislé. 

Přehled dalších souborů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007624 - ANAL 040116 

VRBA, Ivan - ROKYTA, Richard 

Opioidy - mýty a skutečnost.  

In: Vesmír. - 86, 2007, č. 5, s. 280 - 282.  

 Pouţívání opioidů k lékařským účelům a špatná informovanost o moţnosti a účelu jejich 

pouţívání. Řada mýtů o pouţívání opioidů v lékařství a komentář odborníků. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007721 - ANAL 042030 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV za rok 2006.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 2, s. 3 - 17.  

 Výroční zpráva NPC SKPV za rok 2006. Informace o stavu, struktuře a dynamice drogové 

kriminality na území ČR z pohledu NPC. Obsahem výroční zprávy jsou kaţdoročně informace, 

kterými NPC disponuje na základě analýzy své činnosti a které by měly nejen odborné veřejnosti 

slouţit ke zlepšení orientace v oblasti drogové kriminality. Regionální specifika obchodu s 

omamnými a psychotropními látkami. Mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007723 - ANAL 042032 

Výroční zpráva INCB 2006.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 2, s. 33 - 35.  

 Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) - funkce, pravomoci, úkoly. Výroční zpráva 

INCB za rok 2006. Drogy uţívané v Evropě a v ČR. Místa pro aplikaci drog. Drogová situace v  

Afghánistánu. Zprávy ze světových regionů. Zneuţívání léků na předpis, falešné léky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007716 - ANAL 042025 

ZÁHUMENSKÁ, S. - KUBIATKO, M. - HALÁKOVÁ, Z. 

Skúsenosti ţiakov základných škol s alkoholom.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 2, s. 77 - 88, 6 tab., lit. 6.  

 Problematika týkající se poţívání alkoholických nápojů ţáky základních škol. Výzkum byl 

realizován na dvou základních školách (jedné vesnické a jedné městské). Výzkumu se zúčastnilo 

293 respondentů, z toho bylo 152 chlapců a 141 dívek. Metodologie. Výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

007528 - ANAL 041739 

Bezpečnost a prevence. Komerční sexuální zneuţívání dětí.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. květen, s. 23 - 25, 1 obr.  

 Komerční sexuální zneuţívání dětí v ČR - definice. Hlavní strategickým dokumentem je národní 

plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí. Národní plán boje proti komerčnímu 

sexuálnímu zneuţívání dětí na období 2006 - 2008. Dokumenty. Zprávy, výzkum a analýzy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007613 - ANAL 040112 

CHROMÝ, Jakub - RŮŢIČKA, Miroslav 

K některým faktorům ovlivňujícím oznámení trestného činu krádeţe 

poškozeným [Aneb: statistika kouzla zbavená].  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 4, s. 13 - 20.  

 Prudký vzestup majetkové kriminality v ČR po roce 1989 a krádeţe jako její 

nejfrekventovanější trestný čin. Latence a relativně nízká objasněnost tohoto druhu kriminality. 

Vymezení skutkové podstaty krádeţe. Stav a vývoj trestné činnosti (krádeţí). Vybrané faktory 

ovlivňující oznamování trestného činu (osoba poškozeného, osoba pachatele, odcizená věc, 

činnost orgánů činných v trestním řízení, trestní postih) a jejich vliv na statistiky trestné činnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007558 - ANAL 041769 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Zvyšovat kvalitu v oblasti bezpečnosti.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 23, 1 obr.  

Akce: Bezpečnostní management [Konference]. Praha (ČR), 10.04.2007. Policejní akademie ČR  

v Praze Praha (ČR).  

Praha  Dne 10.4.2007 se v Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil 4. ročník konference 

Bezpečnostního managementu. Cíl konference. Společným tématem konference byl světový 

terorismus. Další části konference. Ochrana kritické infrastruktury. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007707 - ANAL 042016 

Domácí násilí páchané na seniorech.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 6, příloha, s. 3 - 4.  

 Pojem domácí násilí. Charakteristické rysy domácího násilí. Finanční a majetkové zneuţívání 

seniorů. Zanedbávání, psychické a citové vydírání. Některé právní aspekty. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007747 - ANAL 040158 

FINCOEUR, Bertrand 

De la déontologie des hooligans [O deontologii hooligans].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 87, 2007, č. 4, s. 344 - 350.  

 Subkultura hooligans. Její profesionalizace a základní etická pravidla chování. Problematika 

policejního zásahu proti nim.  

BEL - fre: PA: bh/2007 
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007677 - ANAL 041167 

GARRETT, Ronnie 

Internet watchdogs [Internetoví hlídači].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 3, s. 10 - 22, 6 obr.  

 Z praxe americké policie při odhalování osob páchajících trestnou činnost prostřednictvím 

internetové sítě. Proaktivní metoda sledování chatujících osob (pachatelů i obětí mravnostní 

kriminality, rozesílání pornografie a přípravy sexuálních trestných činů lákáním obětí). 

Podrobnosti k činnosti a struktuře specializovaného týmu částečně sloţeného z dobrovolníků pro 

práci v síti. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007678 - ANAL 041168 

GARRETT, Ronnie 

Spinning a tale to catch online predators [Jak se odhalují pachatelé počítačové kriminality].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 3, s. 28 - 35.  

 Problematika pátrání po pachatelích sexuální kriminality po internetu v USA. Vyšetřování 

podezřelých a získávání důkazů pro soud. Z praxe vyšetřovatelů počítačové kriminality. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007749 - ANAL 040160 

GŘIVNA, Tomáš 

Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 3, s. 7 - 31, 4 tab.  

 Korupce jako pro společnost nebezpečné jednání je podle norem trestního práva postihována ve 

všech státech. Latence korupce. Srovnání trestních kodexů ČR, SR, Ruska a Polska, které jako 

postkomunistické státy se musely vyrovnat s novými formami korupce a přijmout právní úpravy 

odpovídající závazkům z mezinárodních smluv zavazujících k postihu korupce. Pojem korupce v 

trestních zákonech, vymezení pojmů úplatek, veřejný činitel, obstarání věci veřejného zájmu. 

Korupční jednání jako objektivní stránka trestného činu, poţadavky na subjekt, subjektivní 

stránka trestného činu, zánik trestnosti a okolnosti vylučující protiprávnost. Postih dalších forem 

korupčního jednání, tresty odnětí svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007622 - ANAL 041826 

ÖZSÖZ, Figen 

Rechtsextreme Gefangene im Strafvollzug. Ein Überblick [Pravicoví extremisté ve výkonu 

trestu. Přehled].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 1, s. 30 - 47, 1 tab., 1 

graf, lit. 44.  

 Pravicový extremismus byl v minulých desetiletích popsán v četných studiích a kontroverzních 

debatách. Ale sociologický výzkum nevěnoval - aţ na malé výjimky - tomuto tématu mnoho 

místa v souvislosti s penitenciárním systémem. V tomto příspěvku je podán přehled dosavadní 

vědecké literatury o pravicových extremistech v kontextu německého penitenciárního systému. 

Soustřeďuje se hlavně na násilnou kriminalitu pravicových extremistů ve výkonu trestu 

mladistvých. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007630 - ANAL 040121 

Portrét finančního podvodníka.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 20, s. 50 - 52, 2 grafy.  
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Podvody uvnitř firem páchané vlastními zaměstnanci. Nejčastější typy podvodného jednání, 

pachatelé, motivace. Latence této kriminality - firmy provádějí vyšetřování samy 

prostřednictvím nezávislých šetření, aniţ by informovaly policii nebo státní úřady. 

Obrana proti kriminalitě managementu, proaktivní opatření (kodex správného chování, 

anonymní informační linky, proaktivní forenzní analýza). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007733 - ANAL 041185 

POULOS, Andrew 

Illegal IDs [Padělané osobní doklady].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 4, s. 104 - 111.  

 Organizované padělání a distribuce osobních dokladů (průkazů totoţnosti, řidičských průkazů, 

dokladů zdravotního pojištění apod.) a úředních listin v USA a Kanadě. Systém práce v tomto 

podvodném byznysu a údaje k jeho rozsahu a nebezpečí pro vnitřní bezpečnost. Případ 

mexického přistěhovalce, vyrábějícího v USA falešné doklady a obchodujícího s nimi. 

Podrobnosti k systému a činnostem při potírání kriminality tohoto druhu v USA. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007539 - ANAL 041750 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Údery mezinárodnímu organizovanému obchodu s drogami.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 2, s. 34 - 36.  

 Úspěchy německých kriminalistů v boji proti mezinárodnímu organizovanému obchodu s 

drogami. Popis případu. Operativní poznatky. Vyuţití operativně technických metod a 

prostředků. Mezinárodní spolupráce. Rozsah činnosti zločineckého uskupení. Rozsudky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007631 - ANAL 041829 

SPENDEL, Rüdiger 

"Dialermafia" verurteilt : Erfolgreiches Pilotverfahren in Hamburg [Členové "dialermafie" 

odsouzeni. Úspěšný zkušební postup v Hamburgu]. 

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 3, s. 146 - 155, 3 obr., 1 tab.  

 Skupina pachatelů nabízela prostřednictvím internetu erotické sluţby, zasílala svým klientům 

falešné faktury, vymáhala jejich zaplacení a vyuţívala přitom psychologické situace oběti. 

Pouţívala specielní technický postup, který byl však týmem odborníků odhalen a 12 členů této 

"dialermafie" bylo v Hamburgu odsouzeno. Popis případu a postup vyšetřování. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007746 - ANAL 040158 

TETZNER, Marion 

Wird das Alltag? [Stane se to kaţdodenním jevem?].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 5, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Problematika zásahů policie a jejich přiměřenosti během výtrţností při fotbalových utkáních, 

demonstracích a podobných událostech. Na straně jedné důvěra, ţe policie zajistí bezpečnost a 

udrţí veřejný pořádek, na straně druhé vystavení policie různým útokům slovním i fyzickým, a 

to jak během zákroku, tak zejména po  ěm, kdy je často na policii doslova pořádán hon ve 

sdělovacích 

prostředcích. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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007540 - ANAL 041751 

TŮMOVÁ, Štěpánka 

Sérioví vrazi.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 2, s. 39 - 41, lit. 6.  

 Pojem sériové vraţdy. Sériové vraţdy v historii. Typy sériových vrahů. Dělení vrahů podle 

motivace. Pouţití předmětů při vraţdách. Příznaky, které se u vrahů objevují jiţ od dětského 

věku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007618 - ANAL 040114 

ZACHAR, Andrej 

Moţnosti aplikácie medzinárodných a európskych nástrojov boja proti organizovanému zločinu 

na podmienky Slovenskej republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 4, s. 23 - 36.  

 Charakteristika organizovaného zločinu jako jedné z nejzávaţnějších globálních hrozeb. 

Legislativní nástroje boje proti organizovanému zločinu - nejdůleţitější mezinárodní dokumenty. 

Aktivity EU na tomto poli. Institucionální nástroje boje proti organizované kriminalitě (Interpol, 

Europol, Eurojust, Evropská soudní síť, Evropská komise). Implementace právních nástrojů 

potírání organizované kriminality v slovenských podmínkách a změny na úrovni slovenských 

institucionálních nástrojů. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

007541 - ANAL 041752 

BENDL, Petr - PILIN, Alexander 

DVI týmy v Evropě.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 2, s. 42 - 47, 6 obr.  

 Identifikace obětí katastrof. Týmy specialistů označené zkratkou DVI (Disasters Victim 

Identification - Identifikace obětí hromadného neštěstí). Přehled DVI týmů v jednotlivých 

zemích. Shrnutí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007684 - ANAL 040150 

CROCE-FERRI, Lucilla - ZMUDZINSKI, Sascha - STEINEBACH, Martin 

Mediensicherheit : Leistungsfähige Sicherheitsmechanismen sind erforderlich [Bezpečnost 

médií. Výkonné bezpečnostní mechanismy jsou potřebné].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 3, s. 103 - 105, lit. 5 

 Zajištění bezpečnosti digitálních forem různých médií, např. fotografií, zejména tam, kde 

autenticita snímku hraje důleţitou roli v policejním vyšetřování nebo při soudním dokazování. 

Prostředky zamezení neţádoucí manipulace s těmito médii - digitální vodoznaky, steganografie. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007728 - ANAL 041180 

Forensics Showcase [Ukázka forenzní techniky].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 4, s. 52 - 55, 12 obr. 

 Ukázka 12 nových výrobků (přístrojů, pomůcek, materiálů a souprav) pro kriminalisty. Např. 

digitální souprava pro získávání a přehrávání digitálních záznamů z různých médií RRK 

Professional Kit, souprava pro přepravu vzorků DNA fy Biomatrica, zodolněný snímač otisků  
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prstů Lumidigm s vyobrazením o rozlišení 500 dpi, automatický digitální zvýrazňovač latentních 

otisků a stop ClearID. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007727 - ANAL 041179 

HANRATTY, Thomas 

Walking in another's shoes : Footprint evidence provides clues to solve crimes [Otisky stop 

napomáhají vyřešit kriminální případy].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 4, s. 42 - 51, 6 obr.  

 Poznatky dlouholetého amerického specialisty na trasologii a identifikaci podle otisků nohou. 

Zvláštnosti stop podle činnosti a terénu. Pořizování fotografické dokumentace. Stopy jako 

důkazní materiál a jejich evidence. Příklady z praxe.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007690 - ANAL 041172 

HEINECKE, Jeannine 

Making the case for "Genetic Justice" [Vytváření struktury tzv. genetické justice].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 3, s. 82 - 89.  

 Laboratoře DNA v USA zpracovávaly podle odhadů ministerstva spravedlnosti z března 2003 

na 800 tis. vzorků DNA. Akreditaci na rozbory DNA na území USA mělo (k 31.1. 2006) 327 

kriminalistických laboratoří, z toho 10 mezinárodních, 22 federálních, 180 státních, 98 místních 

agenturních a 17 soukromých. Přehled a internetové adresy soukromých laboratoří. Americký 

systém odebírání vzorků DNA. Mnoţství nevyřízených poţadavků jako důsledek prudkého 

nárůstu zakázek a cesty řešení stavu zahlcování. Důvody, proč soukromé laboratoře jsou jednou 

z moţností řešení. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007509 - ANAL 041143 

MARCINKOWSKI, Jerzy T. - KLIMBERG, Aneta 

Opiniowanie sadowo-lekarske w sprawach o uniewaţnienie testamentu. Cz.I. Charakterystyka 

materialu badawczego. Charakterystyka testatorów [Zpochybení závěti. Posudky znalců z oboru 

soudního lékařství. Charakteristika zůstavitelů a jejich poslední vůle. Část I ].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 1, s. 34 -41, 9 tab.  

 K problematice platnosti závěti u nemocných osob ve stavu jiţ omezené způsobilosti. Ze 

zkušeností a praxe znalců při poznaňské katedře soudního lékařství z let 1990 aţ 2005. Přístupy 

znalců, statistika. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

007675 - ANAL 041418 

PILIN, A. - PUDIL, F. - BENCKO, V. 

The image analysis of colour changes of different human tissues in the relation to the age. : Part 

1. Methodological approach [Obrazová analýza změn barevnosti různých lidských tkání v 

závislosti na věku. Část 1. Metodický přístup].  

In: Soudní lékařství. - 52, 2007, č. 2, s. 26 - 30, lit. 48. Sek.inf.p.: Česko-Slovenská patologie. -  

43, 2007 

 Určování věku člověka z měkkých tkání. Studie se zabývá změnou barevnosti lidských tkání z 

intervertebrálního disku, Achillovy šlachy a ţeberní chrupavky v závislosti na stárnutí. Metoda 

obrazové analýzy. 

CZ - cze: PA: vy/2007 
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007653 - ANAL 041412 

STRAUS, Jiří 

Tolerance lebky a mozku na vnější mechanické působení : Příspěvek 16. konference absolventů 

studia technického znalectví s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 v Brně.  

In: Soudní inţenýrství. - 18, 2007, č. 1, s. 42 - 49, 6 obr., 10 tab., lit. 13.  

 Poranění lebky a dále mozku patří mezi poranění velmi častá, velmi frekventovaná jsou zde 

poranění smrtelná. Proto jsou forenzní biomechanické aplikace značně důleţité pro proces 

vyšetřování závaţné trestné činnosti, kdy pachatel útočí na oběť směrem na hlavu. Zatíţení hlavy 

při tupém poranění nebo impulsní zatíţení lze kvantifikovat řadou parametrů. Biomechanická 

analýza umoţňuje vyjádřit toleranci organismu na vnější zátěţ podle velikosti dynamické sloţky 

síly a velikosti záporného zrychlení v intervalu zatíţení. Toleranci organismu zatíţení hlavy lze 

vyjádřit jako funkci záporného zrychlení v době destrukce, vnější síly a nitrolebního tlaku. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

007545 - ANAL 041756 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Historie kriminalistické metody - odorologie. In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 2, s. 59 - 

62.  

 Historie vzniku kriminalistické metody - odorologie. Vyuţití 

sluţebního psa k identifikaci osob, a to s vyuţitím tzv. metody 

pachových konzerv. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007629 - ANAL 040120 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Portrétní identifikace do starého ţeleza nepatří.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 4, s. 3.  

 Při pátrání po neznámých pachatelích na základě popisu osoby  podaného svědkem se uplatňuje 

metoda portrétní identifikace. Charakteristika zobrazovacích metod: grafická, plastická, 

fotomontáţ, skládaný portrét (identikit). Vyuţití počítačové techniky (PORIDOS, Facette). 

Fotografická metoda a somatometrie. Identifikace mrtvol (vyuţití antropologie, stomatologické 

dokumentace apod.). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007676 - ANAL 041419 

TOUPALÍK, P. - KLÍR, P. - MARKOVÁ, H. - JEŢKOVÁ, J. 

Korelace klinických a morfologických nálezů u difuzního axonálního poranění.  

In: Soudní lékařství. - 52, 2007, č. 2, s. 31 - 34, lit. 10, 5 obr.. Sek.inf.p.: Česko-Slovenská 

patologie. - 43, 2007 

 Moţnosti klinické diagnostiky DAI (difuzní axonální poranění mozku). Doloţeno na 

konkrétním případě - oběť dopravní nehody. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

007575 - ANAL 041151 

BENEK, Bedřich 

Ústavní soud o odměnách exekutorů.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 5, s. 36 - 37.  
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Příspěvek k aktuálním nálezům Ústavního soudu ve věcech exekucí a odměn a nároků 

exekutorů. Z vyjádření Ústavního soudu, a další názory a stanoviska. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007588 - ANAL 040101 

CHROMÝ, Jakub 

Podávání alkoholických nápojů mládeţi v kriminologických a trestněprávních souvislostech.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 4, s. 102 - 106.  

 Společenský postoj k alkoholu - rozdílnost jeho vnímání ve srovnání s jinými návykovými 

látkami. Účinky a spotřeba alkoholu. Trestněprávní souvislosti uţívání alkoholu a zejména jeho 

podávání mladistvým. Evropská charta o alkoholu (1995) a politika EU ve strategii zmírňování 

škodlivých účinků způsobených alkoholem. Situace v ČR. Trestní právo o podávání alkoholu 

mládeţi - trestný čin podle paragrafu 218 TrZ. Vývoj a stav této trestné činnosti. Etiologie 

podávání alkoholických nápojů mládeţi. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007596 - ANAL 040104 

ČEPLOVÁ, Veronika 

Řízení proti uprchlému a účel zákona.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 4, s. 110 - 112.  

 Nové ustanovení paragrafu 306a TrŘ o řízení proti uprchlému. Polemický příspěvek k této 

úpravě, která se jeví nevyhovující a nevystihující účel zákona. Praxe ukazuje, ţe tento institut 

posílený zavedením mezinárodního a posléze i evropského zatýkacího rozkazu vede k tomu, ţe 

často dochází k duplicitě trestního stíhání jedné a téţe osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007593 - ANAL 040103 

DIBLÍKOVÁ, Simona 

Soudnictví nad mládeţí v Evropě - Rámec pro integraci.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 4, s. 118 - 119.  

Akce: Soudnictví nad mládeţí v Evropě. Rámec pro integraci [2. konference IJO]. Brusel 

(BELGIE), 24.10.2006-25.10.2006. International Juvenile Justice Observatory.    

Konference španělské instituce OIJC (Internationale Juvenile Justice Observatory) se zaměřila 

na čtyři hlavní oblasti: strategie prevence mladistvých, moţná zlepšení systému trestní justice 

mladistvých a implementace opatření, nové způsoby zacházení s pachateli v institucích, 

integrace a následná péče. Stručná charakteristika hlavních referátů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007550 - ANAL 041761 

HOŠEK, Zdeněk 

Nový stavební zákon v praxi.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 8 - 9.  

 Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Padesát jedna zvláštních zákonů, souvisejících s novou právní úpravou v 

oblasti stavebního práva. Výše uvedené změny se promítají také do činnosti HZS ČR jako 

dotčeného orgánu při výkonu státního poţárního dozoru. Přehled právních předpisů vydaných k 

provedení stavebního zákona. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007587 - ANAL 040100 

HULMÁKOVÁ, Jana 

Nad slovenským trestním právem mládeţe.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 4, s. 93 - 101, 2 tab.  

 V souvislosti s přijetím nových trestněprávních kodexů na Slovensku došlo i k poměrně 

výrazným změnám trestního práva mládeţe. V oblasti sankcí se rozšířily moţnosti aplikace 

alternativních sankcí a zvláštních způsobů řízení, došlo ke zpřísnění trestní politiky vůči 

delikventní mládeţi rozšířením trestní odpovědnosti i na 14leté děti a moţností ukládání 

stacionárních sankcí mladistvým. Podmínky trestní odpovědnosti. Sankce u mladistvých - 

výchovná opatření, ochranná opatření, tresty. Trestní řízení proti mladistvým, odklony od 

trestního řízení. V tabulce přehled systému sankcí podle trestního zákona a odklonů v trestním 

řízení podle trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007571 - ANAL 041148 

JOUZA, Ladislav 

Nový zákoník práce v praxi.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 5, s. 11 - 22.  

 Přehled nejdůleţitějších změn v novém zákoníku práce (č. 262/2006 Sb., účinného od 1.1.2007) 

po jednotlivých oblastech práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Změny na pozadí 

dřívější úpravy a oblast advokátní praxe. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007574 - ANAL 041150 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Popírání otcovství nejvyšším státním zástupcem a subjektivní "přirozená" práva dítěte.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 5, s. 32 - 35, lit.  

 Úmluva o právech dítěte a Pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č. 6/2003 - 

porovnání. Úmluva a česká legislativa (dosud platný zákon o rodině, k návrhu rekodifikace 

občanského zákoníku). Poznatky z nového slovenského zákona o rodině. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007590 - ANAL 040102 

MALENOVSKÝ, Radek 

K jednomu aspektu výkladu ust. paragrafu 250 trestního zákona v aktuální judikatuře obecných 

soudů (včetně Nejvyššího soudu) pohledem ústavního pořádku.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 4, s. 106 - 110.  

 Ústavněprávní meze právní kvalifikace jednání jako trestného činu podvodu za situace, kdy je 

úvěr zajištěný hodnotovým ekvivalentem v podobě zástavního práva. Ústavněprávní dimenze 

pojetí trestního práva jako prostředku ultima ratio. Právní kvalifikace jednání jako trestného činu 

podvodu pohledem ústavního principu a ústavně zaručeného práva na autonomii vůle a svobodné 

individuální jednání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007526 - ANAL 041737 

Ochrana obětí trestných činů.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. květen, s. 22.  

 Směrnice, která upravuje otázku přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních 

případech. Je zaloţena na zásadě, ţe pokud se osoba trvale ţijící na území určitého členského 

státu EU stane obětí úmyslného násilného trestného činu na území jiného členského státu EU, je  
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povinen poskytnout odškodnění ten stát, na jehoţ území byl trestný čin spáchán. Zákon č. 

204/2006 Sb. a na něj navazující vyhláška č. 241/2006 Sb. Přílohy vyhlášky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007603 - ANAL 041800 

Praktické otázky provozování kamerových systémů ve školách a školských zařízení.  

In: Učitelské noviny. - 110, 2007, č. 22, s. 15 - 16.  

 Úřad pro ochranu osobních údajů se v poslední době několikrát vyjadřoval k právním otázkám 

souvisejících s provozováním kamerových systémů se záznamem. Za základní povinnosti z 

hlediska instalace kamerového systému lze povaţovat ty, které jsou stanoveny v zákoně č. 

101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v paragrafu 5 odst. 1 e) a 

odst. 2, paragraf 10, paragraf 11 odst. 1 a 5 a paragraf 16 - rozbor těchto paragrafů. Další 

povinnosti správce osobních údajů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007573 - ANAL 041149 

ŘEHÁČEK, Oldřich 

Odměňování členů představenstva akciové společnosti.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 5 , s. 28 - 32, lit.  

 Přehled problematiky odměn členům představenstev akciových společností. Smlouva a výkon 

funkce člena představenstva, plnění funkce a výše odměny. Diskuze. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007576 - ANAL 041152 

ULIČNÝ, Daniel 

Příkaz k výplatě, aneb důsledky lidové tvořivosti zákonodárců.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 5, s. 37 - 39.  

 Diskuzní článek k institutu příkazu k výplatě v kauzách majetkových exekucí, iniciovaného 

poslaneckou sněmovnou jako posun ve vymahatelnosti práva. Problematické body nového 

institutu (otázka doručování oprávněným peněţnímu ústavu a účinnosti příkazu k výplatě včetně 

doby jeho trvání). Přehled hlavních problémů a otázka odpovědnosti státu za vzniklé škody. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007580 - ANAL 041822 

ZÁŘECKÝ, Pavel 

Zákonná zmocnění pro vládu, ministerstva a jiné správní úřady k vydávání prováděcích právních 

předpisů.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 2, s. 65 - 80, lit. 1.  

 Jednou z nejdůleţitějších činností orgánů moci výkonné je jejich činnost normotvorná. Tuto 

činnost vyvíjejí vláda, ministerstva a jiné správní úřady. Normotvorná činnost orgánů moci 

výkonné bývá někdy označována jako činnost podzákonná. Vyjadřuje se tak skutečnost, ţe v 

hierarchii právních norem stojí právní normy, které produkuje vláda, ministerstva, či jiný správní 

úřad, pod zákonem. Vláda podle čl. 78 Ústavy vydává vládní nařízení k provedení zákona a v 

jeho mezích. Ministerstva a jiné správní úřady vydávají podle čl. 79 Ústavy právní předpisy na 

základě a v mezích zákona, a jsou-li k tomu zákonem zmocňovány. Formální stránka zmocnění. 

Obsah zmocnění. Důleţitým formálním omezením výkonu státní moci je právo občana 

vyjádřené taktéţ v čl. 2, tentokráte však v odst. 4 Ústavy. Stejné znění je i v Listině základních 

práv a svobod, čl. 2, odst. 3. Nikdo  nesmí být nucen (rozumí se státní mocí) činit, co zákon 

neukládá. Současná praxe. Přehled současných nedostatků. 

CZ - cze: PA: jv/2007 
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007633 - ANAL 040123 

BARTOŠOVÁ, Lýdia 

Rozsah dokazovania pri vyuţití odklonov v prípravnom konaní.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 5, s. 124 - 128, lit.  

 Rozsah dokazování při vyuţití tzv. odklonů nebo alternativních způsobů ukončení trestních věcí 

v přípravném řízení trestním. Rozbor jednotlivých druhů odklonů: podmíněné zastavení trestního 

stíhání, smír, řízení o dohodě o vině a trestu. Moţnost provedení zkráceného dokazování. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

007615 - ANAL 040113 

KAISEROVÁ, Tamara 

Poznámky k ustanovení paragrafu 147 trestního zákona.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 4, s. 20 - 23.  

 Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle paragrafu 147 trestního zákona. Závislost počtu 

realizovaných trestních věcí na počtu oznámení ze strany finančních úřadů a správ sociálního 

pojištění, případně zdravotních pojišťoven. Problematické dokazování, určení doby trestného 

jednání, zákonná povinnost plátce atd. Institut tzv. účinné lítosti a jeho malá vyuţívatelnost. 

Judikatura Nejvyššího soudu ČR.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007627 - ANAL 040118 

KNĚŢÍNEK, Jan 

Opatření obecné povahy na praktickém příkladu stanovení dopravního značení.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 4, s. 143 - 150.  

 Nejednoznačnost aplikace nových institutů zavedených správním řádem od 1.1.2006 (zákon č. 

500/2004 Sb.). Platí to i o institutu opatření obecné povahy jako zvláštní formy správního aktu. 

Výklad pojmu, soudní kontrola opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy uplatněné při 

stanovování dopravního značení. Dosavadní postupy a jejich právní povaha. Zvláštní případy 

stanovení dopravního značení a jejich specifikace při aplikaci institutu opatření obecné povahy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007625 - ANAL 040117 

KÜHN, Zdeněk 

Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 4, s. 53 - 68.  

 Výklad pojmu diskriminace a její rozdílnost od legitimního rozlišení odlišných skutkových 

situací. Základním problémem zůstává nemoţnost vytvoření spolehlivého kritéria pro závěr, zda 

se o zakázanou diskriminaci jedná či nikoli. Přímá a nepřímá diskriminace v evropském a 

srovnávacím pohledu. Diskriminace a problematika poznávání faktů soudem, důkazní břemeno, 

resp. jeho přesun. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007611 - ANAL 040110 

LYČKA, Martin 

Občanství Evropské unie - kam aţ můţe dojít judikatura ESD? 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 8, s. 288 - 293.  

 Evropské občanství a jeho úprava ve směrnicích Parlamentu a Rady (č. 2004/38). Rozhodování 

Evropského soudního dvora v případech týkajících se unijního občanství - konkrétní judikatura. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007617 - ANAL 041156 

ROBERTS, Julian V. 

Public Confidence in Criminal Justice in Canada: A Comparative and Contextual Analysis 

[Srovnávací a obsahová analýza důvěry kanadské veřejnosti v trestní soudnictví].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 49, 2007, č. 2, s. 153 - 184, 1 obr., 7 

tab., lit. 56.  

 Analýza statistických údajů z průzkumů (převáţně z let 2000 aţ 2004) důvěry veřejnosti v 

kanadský systém trestního soudnictví. Porovnání míry důvěry uvnitř systému (k místní policii, 

soudům, vězeňství, kanadské jízdní policii RCMP, aj.). Výsledky srovnání s jinými institucemi 

(školství, parlament, bankovnictví, zdravotnictví) a u vybraných profesí (mj. učitel, lékař, 

policista, soudce). Přehled rozdílů v důvěře občanů podle provincií a regionů. Mezinárodní 

přehled stavu důvěryhodnosti u vybraných států, většinou evropských. Závěry. 

CA - eng/fre: PA: bv/2007 

 

007621 - ANAL 040115 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 4, příl .s 62 - 80. Sek.inf.p.: Sbírka LexisNexis - trestní 

(SLT). - 8, 2007 

 Vydání do ciziny. Záznam telekomunikačního provozu. Odměna ustanovenému obhájci. Řízení 

o dovolání, mladistvý, obhájce. Zanedbání povinné výţivy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007612 - ANAL 040111 

ŠABATA, Karel 

Samostatnost státního zástupce a institut dohledu v soustavě státního zastupitelství.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 4, s. 5 - 9.  

 Státní zastupitelství jako orgán veřejné ţaloby. Institut dohledu a institut dozoru - jejich 

uplatnění v praxi. Vztah obou institutů, rozdíl mezi nimi. Náměty do budoucna k oběma 

institutům. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006460 - ANAL 040827 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Civilní ochrana.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 3, s. 9 - 10 

Sek.inf.p.: Przeglad Obrony Cywilnej. - 2006 

 Civilní ochrana ve Švýcarsku. Miliční systém s povinnou sluţbou klade velké nároky na 

školení, které je prováděno na úrovni státu, kantonů, obcí a objektů. Vzdělávací střediska. 

Finance vynakládané na civilní ochranu ve Švýcarsku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007632 - ANAL 040122 

ŠPICAR, Přemysl 

Zavinění jako neodmyslitelná součást trestného činu? 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 5, s. 121 - 124.  

 Problematika objektivní (striktní) odpovědnosti v trestním právu, t.j. odpovědnost za trestný čin 

bez ohledu na zavinění a otázka souladu tohoto konceptu odpovědnosti s principem presumpce 

neviny. Moţné případy objektivní odpovědnosti v českém trestním právu a koncept striktní 

odpovědnosti v právu anglickém. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007610 - ANAL 040109 

TELEC, Ivo 

Chráněné statky osobnostní.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 8, s. 271 - 281.  

 Civilní status člověka svým významem zaujímá v právu soukromém prvořadé místo. Je úzce 

propojen s přirozeným právem osobnostním bez ohledu na stát či jiné společenství. Osobnost 

jako přirozené dobro, její princip a cíl. Jednotlivá dílčí práva a chráněné statky: ţivot, zdraví, 

občanská čest, lidská důstojnost, soukromí, jiné ideální statky zákonem nevyjmenované a 

projevy osobní povahy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007606 - ANAL 040105 

TOMÁŠEK, Michal 

Předvídatelná trestnost - mez eurokonformního výkladu trestního práva 

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 4, s. 46 - 48.  

 Povinnost eurokonformního výkladu práva a její uplatňování v trestním právu. Problematičnost 

eurokonformního výkladu v trestním právu hmotném, zejména v souvislosti s předvídatelnou 

trestností. Příklad insider tradingu, útoku na veřejného činitele a padělání veřejné listiny. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007628 - ANAL 040119 

TOMEK, Petr 

Pravidla personálních opatření.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 4, s. 2.  

 Ustanovení nového sluţebního zákona týkající se příslušníků zařazených do některých záloh, 

kteří musí být po pominutí důvodů zařazení do záloh ustanoveni na sluţební místo. Právní 

nejistoty některých ustanovení a opatření. Jmenování do jiné sluţební hodnosti. Právní institut 

převelení a jeho výklad. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007620 - ANAL 041158 

VARMA, Kimberly N. 

Parental Involvement in Youth Court [Účast rodičů na soudech pro mladistvé].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 49, 2007, č. 2, s. 231 - 260, 3 tab., 

lit. 36.  

 Kanadská legislativa umoţňuje (zákonem o trestním soudnictví nad mládeţí z r. 2003) účast 

rodičů na soudních jednáních. Z textů příslušné legislativy a k významu a problematičnosti 

tohoto opatření. Poznatky z předchozích studií z obdobné soudní praxe v USA. Postup a 

výsledky kanadské analýzy 84 soudních případů. 

CA - eng/fre: PA: bv/2007 

 

007635 - ANAL 040125 

KOLÁČKOVÁ, Jane 

Finanční aspekty postavení poškozeného v trestním řízení a oběti trestného činu.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 5, s. 134 - 137.  

 Role poškozeného, resp. oběti trestného činu v systému trestní spravedlnosti. Bezplatná právní 

pomoc pro poškozené, adhezní řízení a výše odškodnění, finanční pomoc obětem. Právní úprava 

této problematiky ve Francii a postavení a moţnosti poškozeného v trestním řízení a oběti 

trestného činu v českém trestním řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007634 - ANAL 040124 

LANGER, Petr 

Je třeba nově upravit odvolání v trestních věcech? 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 5, s. 128 - 134.  

 Platná právní úprava odvolání a odvolacího řízení. Uplatnění zásady dispoziční v odvolacím 

řízení, nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení, apelační prvky v rozhodování odvolacích 

soudů a problematika jejich posilování, samosoudce v odvolacím řízení, lhůty, zákaz reformatio 

in peius, účast obviněného a jeho obhájce v odvolacím řízení, role soudu prvního stupně v řízení 

o odvolání. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007637 - ANAL 040127 

MATES, Pavel 

Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí.  

In: Právní zpravodaj. - 8, 2007, č. 5, s. 8 - 9.  

 Policie získala od 1. ledna 2007 nová specifická oprávnění, která by měla poskytnout efektivní 

prostředky pro řešení případů domácího násilí a to především předcházením jeho eskalace (par. 

21a - 21d zákona o Policii ČR - č. 283/1991 Sb.). Institut vykázání z bytu a podmínky pro vydání 

rozhodnutí o vykázání z bytu. Procesní podmínky vykázání z bytu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007640 - ANAL 040130 

MATES, Pavel 

K problematice neurčitých právních pojmů ve správním právu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 9, s. 326 - 329.  

 Tzv. neurčité právní pojmy jsou trvalou a nezbytnou součástí téměř kaţdého právního předpisu. 

Dostávají se tak do konfliktu s poţadavkem právní jistoty, předvídatelností práva a dalšími 

aspekty právního státu, které vyţadují co moţná konkrétní úpravu. Co jsou právní pojmy, 

charakter neurčitých pojmů a jejich výklad. Aplikační proces. Úkoly legislativy při řešení tohoto 

problému. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007655 - ANAL 041160 

MYŠÁKOVÁ, Petra 

Institut hardship a vyuţití hardship doloţky v praxi.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 5, s. 16 - 21, lit.  

 Institut hardship jako prostředek ve formě doloţky ke smlouvě, umoţňující odstranění případné 

budoucí nerovnováhy v obchodně-právních smlouvách v důsledku nových závaţných 

skutečností. K příčinám, historii a účelu vzniku koncepce hardship. Regulace hardship na úrovni 

tzv. státního práva a prostřednictvím tzv. nestátního práva. Zásady mezinárodních obchodních 

smluv UNIDROIT. Struktura hardship doloţky a doporučení pro praxi. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007667 - ANAL 040146 

POLČÁK, Radim 

K otázce působnosti práva na internetu.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 3, s. 3 - 7.  

 Specifický problém působnosti hmotněprávních i procesních norem (ztráta souvislosti mezi 

právní skutečností a fyzickou lokalitou). Moţné koncepce působnosti práva na internetu podle  
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jednotlivých oborů: rozhodné právo a jurisdikce, trestné činy na internetu, civilní jurisdikce a 

problém zvláštní příslušnosti, místo škodní události, místo plnění smluv, správní jurisdikce, 

legitimita práva na internetu a konkrétní moţnosti intepretace jednotlivých relevantních 

hraničních určovatelů ("jiná provozovna" nebo "other establishment"). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007650 - ANAL 040138 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních : Č. 579/2007 - 581/2007. In: Státní zastupitelství. - 5, 

2007, č. 5, příl. s. 82 - 100. Sek.inf.p.: Sbírka LexisNexis - trestní (SLT). - 8, 2007 

 Zásada ne bis in idem a řízení o dovolání. Vydání do ciziny. 

Vydírání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007644 - ANAL 040133 

ŠABATA, Karel 

Společensky prospěšná činnost jako výchovná povinnost v rozhodovací 

praxi státního zástupce. In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 5, s. 28 - 33.  

 Problematika ukládání výchovných opatření státním zástupcem v 

přípravném řízení. Právní úpravy této problematiky podle zákona č. 

218/2003 Sb. a pojem společensky prospěšná činnost. Souhlas 

mladistvého s uloţením této výchovné povinnosti. Kritika institutu 

souhlasu mladistvého. Další postup trestního řízení po řádném výkonu 

společensky prospěšné činnosti, výběr trestní věci pro uloţení 

společensky prospěšné činnosti a místo a druh jejího výkonu. Diskuse 

viz na str. 45 (Lenka Trešlová). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007642 - ANAL 040132 

ŠÁMAL, Pavel - KŮRKOVÁ, Věra - ŠÁMALOVÁ, Milada - BLÁHA, Jan 

K moţnosti ukládat ochranná opatření nepříčetnému mladistvému podle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeţe.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 5, s. 17 - 28.  

 Problematika (ne)příčetnosti mladistvých (duševní poruchy, rozumová a mravní vyspělost). 

Moţnost ukládat ochranná opatření (dozor, léčba, detence apod.) nepříčetnému mladistvému 

z hlediska zákonných předpokladů a z hlediska praktických potřeb. Garance všech práv, jeţ je 

nutné takovým mladistvým zajistit, a zároveň i naplnění potřeby ochrany společnosti před činy 

jinak trestnými těchto trestně neodpovědných osob. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007647 - ANAL 040136 

TREŠLOVÁ, Lenka 

K článku JUDr. Karla Šabaty "Společensky prospěšná činnost jako výchovná povinnost v 

rozhodovací praxi státního zástupce".  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 5, s. 46 - 47.  

 Polemicky zaměřený článek o problematice souhlasu mladistvého s uloţením ochranného nebo 

výchovného opatření v průběhu přípravného řízení. Viz čl. na str. 28. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007646 - ANAL 040135 

VÁLKOVÁ, Helena - HULMÁKOVÁ, Jana 

(Ne)Odpovědnost mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech mládeţe de lege lata i de 

lege ferenda.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 5, s. 39 - 45, 3 grafy, 1 tab.  

 Důvody obnovení zvláštního soudnictví ve věcech mládeţe. Současný stav vývoje kriminality 

mládeţe. Problematika odpovědnosti, resp. neodpovědnosti mladistvého za protiprávní čin, 

kterého se dopustil - institut relativní trestní odpovědnosti mladistvého a některé aplikační 

problémy praxe. Řešení odpovědnosti mladistvého v německé a rakouské právní úpravě. Podněty 

pro změny právní úpravy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007663 - ANAL 040143 

WEUSTHOFF, Anja 

Bewertung nach zwei Praxisjahren [Vyhodnocení po dvou letech].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 3, s. 22 - 23.  

 Hodnocení působnosti zákona o prostituci v Německu. Význam zákona pro regulaci prostituce a 

potírání obchodu s lidmi. Nová strategie v oblasti zacházení s oběťmi nucené prostituce. Diskuse 

o zákonu a o moţnosti koncesního provozování prostituce. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007645 - ANAL 040134 

ZEZULOVÁ, Jana 

Judikatura Nejvyššího soudu k řízení ve věcech dětí mladších patnácti let.  

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

 Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let patří k nejkomplikovanějším částem zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe, proto judikatura této problematiky je velmi důleţitá. Rozbor 

judikatury Nejvyššího soudu ČR ve vztahu k řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a stručný 

komentář. Uloţení opatření těmto dětem. Rozhodnutí věci bez nařízení jednání. Zastupování 

opatrovníka dítěte. Místní příslušnost soudu pro mládeţ. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007636 - ANAL 040126 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŢIČKA, Miroslav 

Výkladová stanoviska : [Část] 9.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 5, s. 149 - 152.  

 Význam institutu výkladového stanoviska jako prvního řešení daného aplikačního problému. 

Případy prolomení mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007641 - ANAL 040131 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŢIČKA, Miroslav 

Soudnictví ve věcech mládeţe z pohledu rozhodovací činnosti obecných soudů a Ústavního 

soudu.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 5, s. 4 - 17.  

 Sporné výkladové a aplikační problémy právní úpravy soudnictví ve věcech mládeţe z hlediska 

dosavadní judikatury. Problematika relativní trestní odpovědnosti mladistvých, výchovných a 

trestních opatření, věcné a místní příslušnosti v řízení proti mladistvému, obhajoby mladistvého, 

vazby, ochrany soukromí a veřejnosti řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 



 20 

007672 - ANAL 041166 

BEJČEK, Josef 

Cílové konflikty v soutěţním právu.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 6, s. 663 - 689, lit.  

 K postoji neoliberalismu k antimonopolnímu zákonodárství a problematika zásahů 

demokratického státu do trţního mechanismu obecně. Z diskuzí k soutěţní politice a účelu 

právní regulace soutěţe (stanovisko tzv. chicagské školy, cíle evropského kartelového 

/soutěţního/ práva). Cíle ochrany účinné soutěţe (cíle regulace - mezi hlavní patří ochrana 

spotřebitele, malých a středních podniků a specifických skupin výrobců, podpora integrace trhu, 

ekonomická svoboda, potírání inflace, blahobyt a prosperita, ochrana trhu práce a ţivotního 

prostředí, budování infrastruktury a úspora nákladů). Příklady regulačních zásahů, další 

podrobnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007708 - ANAL 042017 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Instrukce pro postoje dle zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím.  

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

 Instrukce pro postup dle zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím. Informace pro potřeby pracovníků krajských a obecních úřadů, 

manaţerů prevence, pracovníků preventivně informačních skupin a dalších relevantních osob a 

subjektů zabývajících se prevencí domácího násilí. Postup Policie ČR dle zákona č. 135/2006 

Sb. Práva a povinnosti dotčených subjektů (Policie ČR, soudy, intervenční centra). Moţnosti 

násilné/vykázané osoby a ohroţené osoby. Správní řízení. Soudní řízení. Jiné postihy domácího 

násilí. Postup při rozhodování o vykázání ve zvláštních případech. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007713 - ANAL 042022 

KLUSOŇ, Jiří - ZÍDEK, Martin 

Ministerstvo kultury: Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči : 1. díl.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 22, příloha s. 1 - 8, 5 obr.  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl 

účinnosti od 1.1.2007. Nejvýznamnější změny, které nový stavební zákon přinese pro orgány 

veřejné správy, tak pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných 

územích i pro nejširší veřejnost. Výklad z hlediska zájmů památkové péče. Územní plánování a 

územní studie. Zásady územního rozvoje. Územní plán. Regulační plán. Ochrana zájmů 

památkové péče. Územní řízení, územní rozhodnutí a územní souhlas. Zjednodušené územní 

řízení. Územní opatření. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007714 - ANAL 042023 

KLUSOŇ, Jiří - ZÍDEK, Martin 

Ministerstvo kultury ČR: Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 22, příloha s. 1 - 8, 3 obr., lit. 7.  

 Pokračování z minulého čísla. Územně plánovací informace. Uţívání staveb. Veřejnoprávní 

smlouvy. Odstraňování staveb. Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního řádu. Ochrana 

veřejných zájmů. Novela zákona o státní památkové péči. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 



 21 

007696 - ANAL 042005 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Advokátní povinnost mlčenlivosti.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 6, s. 21 - 24.  

 Povinnost mlčenlivosti je jednou ze základních povinností, kterou je advokát při své práci 

vázán. Tato povinnost je zakotvena v paragrafu 21 zákona o advokacii a odkazují na ni i další 

vnitřní předpisy advokacie, zejména Etický kodex. Zproštění povinnosti mlčenlivosti. Příklady. 

Praktické uţití výše uvedených zásad mlčenlivosti.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007689 - ANAL 042003 

LUŢNÁ, Romana 

Vypořádání společného jmění manţelů dohodou po právní moci rozvodu manţelství.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 6, s. 12 - 17.  

 Společné jmění můţe existovat pouze mezi manţely, proto je jeho existence vázaná na dobu 

trvání manţelství. Společné jmění podle paragrafu 143 občanského zákoníku. Způsob 

vypořádání společného jmění mezi manţely. Dohoda o vypořádání společného jmění manţelů po 

rozvodu manţelství. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007668 - ANAL 040147 

LYČKA, Martin 

Rozsah práva na soudní ochranu v rámci třetího pilíře.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 3, s. 27 - 35.  

 Právo na soudní ochranu jako jedno ze základních práv, jehoţ ochranu má zajišťovat Evropský 

soudní dvůr. Uplatnění tohoto práva v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 

(třetí pilíř) v souvislosti s bojem proti terorismu. Rozbor konkrétní kauzy (Segi a Gestoras). 

Rezoluce OSN (1373) a její provedení na evropské úrovni. Tzv. Společný postoj (2001/931). 

Evropský soud pro lidská práva a Soud prvního stupně v rozhodování kauzy Segi a Gestoras. 

Pozice generálního advokáta. Evropský soudní dvůr jako poslední instance. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007671 - ANAL 041165 

RŮŢIČKA, Miroslav 

Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 6, s. 627 - 662, lit.  

 Pojem diskriminace a obsah pojmu zákaz diskriminace v Evropské úmluvě na ochranu lidských 

práv a základních svobod (platné od 3. září 1953). Znění čl. 14 Zákaz diskriminace a jeho 

uplatnění. Princip zákazu diskriminace z hlediska uváděných diskriminačních důvodů. 

Hmotněprávní souvislosti. K moţnosti rozšířit princip rovnosti a  nediskriminace (podle čl. 26 

Mezinárodního paktu) dodatkovým Protokolem (č. 12). Článek 14 a ČR. Příklady z praxe. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

 

007744 - ANAL 040155 

BARTÍK, Václav - JANEČKOVÁ, Eva 

Zákon o střetu zájmů z pohledu ochrany osobních údajů.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 5, s. 37 - 44.  

  Zákon o střetu zájmů, jehoţ cílem je zamezit tomu, aby docházelo ke střetu osobních zájmů 

vybraného okruhu veřejných funkcionářů a zájmů, které jsou povinni z titulu své funkce  
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prosazovat. Ustanovení zákona o střetu zájmů, která jsou relevantní ve vztahu k zákonu o 

ochraně osobních údajů. Moţná rizika zákona o střetu zájmů vzhledem k tomu, ţe při jeho 

realizaci budou zpracovávány osobní údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007745 - ANAL 040156 

BRACH, Pavel 

Odvolání a odvolací řízení podle správního řádu.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 5, s. 44 - 48.  

 Rámcové pojednání o právním institutu odvolání a o odvolacím řízení vedeném podle obecného 

právního předpisu upravujícího správní řízení (správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.) Průběh 

odvolacího řízení, kdy odvolání nelze podat, obsah odvolání, lhůty, vyjádření účastníků řízení, 

postup odvolacího orgánu a jeho rozhodnutí, odkladné účinky. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007737 - ANAL 038566 

HERCZEG, Jiří 

K trestnímu postihu blasfemie.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 24 - 28.  

 K trestnímu postihu blasfemie neboli rouhání, tj. hrubé uráţky nebo zneváţení Boha nebo jiné 

osoby, poţívající náboţenské úcty. Úzká souvislost blasfemie se svobodou projevu. Tuzemská 

právní úprava. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Judikatura Nejvyššího 

soudu USA. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007738 - ANAL 038567 

JALČ, Adrián 

Princip oportunity v španielskom trestnom práve a jeho vyuţitie v procesno právnych predpisoch 

krajín V4.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 29 - 34.  

 Cílem příspěvku je přiblíţit platnou španělskou trestněprocesní úpravu. Trestní právo procesní a 

jeho principy. Současný trestněprávní stav. Tendence a vize v současném Španělsku (princip 

oportunity). Argumenty pro a proti inkorporaci principu oportunity do španělského trestního 

procesu.  

CZ - sla: PA: če/2007 

 

007742 - ANAL 040153 

JIRKA, Vladislav 

K objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví de lege lata a de lege ferenda.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 10, s. 347 - 354.  

 Rekodifikace občanského práva hmotného obsahuje i velmi podstatnou změnu právní úpravy 

odpovědnosti za škodu při poskytování zdravotních sluţeb - objektivní odpovědnost 

poskytovatele zdravotní sluţby za škodu mající původ v povaze poskytované zdravotní sluţby 

bez ohledu na postup lege artis. Východiska této právní úpravy, analýza soudní praxe. K původu 

vzniku škody na zdraví a objektivní odpovědnost ve zdravotnictví. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007735 - ANAL 038564 

KARABEC , Zdeněk - NEČADA, Václav - VLACH, Jiří 

Trestní odpovědnost právnických osob - otevřený problém.  
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In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 5 - 16.  

 Současný stav v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Stručná charakteristika návrhu 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Projednání návrhu v Poslanecké sněmovně. 

Komparativní pohled na úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v zahraničí. Provedení 

stručného expertního dotazníkového šetření, znění dotazníku a výsledky šetření. Názory a 

stanoviska organizací. Shrnutí a závěr. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007734 - ANAL 038563 

KUČERA , Pavel - RICHTER, Milan 

Ochrana týraného versus ochrana uţivatele. 

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 40, s. 5 - 6.  

 Poukázáno na případnou kolizi mezi účelem nové právní úpravy v oblasti ochrany před 

domácím násilím s ustanoveními jiných právních norem v souvislosti s novým procesním 

institutem – donucovacím opatřením označovaným jako vykázání. Jedná se např. o vykazování 

osoby s vlastním uţívacím titulem, úpravu úhrad souvisejících s uţíváním objektu, okolnosti 

pojištění, odpovědnosti za škodu apod. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007740 - ANAL 038569 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

K trestnímu postihu rabování.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 5, s. 3 - 4.  

 Zamyšlení nad případem, kdy si desetičlenná skupina muţů z hypermarketu naplněné nákupní 

vozíky před očima pokladních i ostrahy bez zaplacení domů. Právní hodnocení tohoto případu, 

kdy se nemusí podle autorů jednat o krádeţ, ale o rabování. Zákonné znaky trestného činu 

loupeţe. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007739 - ANAL 038568 

ŘÍHA, Jiří 

Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 36 - 39.  

 Jednou z nejdůleţitějších otázek v trestním právu je otázka odpovědnosti osoby, která nemůţe 

ovládat své jednání. Kritéria, za kterých trestní zákony v minulosti prohlašovaly tzv. nepříčetné 

osoby za trestně neodpovědné. Stručný nástin vývoje do C.C.Theresiany. Constitutio Criminalis 

Theresiana - 1768. Obecný zákoník o zločinech a jejich trestnání - 1787. Zákoník o zločinech a 

těţkých policejních přestupcích z roku 1803 a Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 

1852. O zlém úmyslu, důvody vylučující zlý úmysl. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007736 - ANAL 038565 

SOUKUP, Pavel 

Způsobení škody u podvodu a jeho zvláštních druhů.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 16 - 24.  

 Pojednání o škodě v trestním právu obecně a u delikvence podvodného charakteru zvláště. 

Zařazeny čtyři případy z judikatury týkající se podvodu a jeho zvláštních druhů, u nichţ 

způsobení škoda sehrává důleţitou úlohu. Závěrečná část se věnuje seznámení se škodou u 

podvodu a jeho zvláštních druhů podle německého trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: če/2007 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

007602 - ANAL 041799 

Bezpilotní letadla.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 213 - 217.  

 Problematika stavu a bojového pouţití bezpilotních letadel. Základní pojmy. Výhody a 

nevýhody bezpilotních letadel. Moţnosti bojového pouţití bezpilotních letadel. Vlastnosti 

bezpilotních letadel. Letecko - technická data bezpilotních letadel. Pozemní řídící stanice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007589 - ANAL 041789 

KRÁSNÝ, Antonín - SOCHA, Oldřich 

Operační prostředí.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 51 - 65, 3 schéma, lit. 11.  

 Problematika operačního prostředí ve vojenství v současnosti a budoucnosti. Je poukázáno na 

skutečnost, ţe ozbrojené síly jsou při přípravě a plnění úkolů pod širokou škálou vlivů, které 

musí být neustále brány do úvahy a nelze je ignorovat. Hodnocení operačního prostředí. Aktuální 

vlivy v moţném operačním prostředí. Předpokládaný vývoj operačního prostředí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007592 - ANAL 041791 

KRULÍK, Vladimír 

Struktura bezpečnostního systému České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 77 - 88, lit. 3.  

 Pohled na strukturu bezpečnostního systému ČR. Struktura bezpečnostního systému ČR (stav k 

1.2.2007). 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007594 - ANAL 041792 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Operace Artemis.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 95 - 105, 3 obr., lit. 9. 

 Ambicí EU a hlavním cílem rozvoje tzv. evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP - 

European Security and Defence Policy) je dosáhnout schopnosti rychle reagovat na vznikající 

krizové situace. Průběh operace Artemis. Systém velení a řízení EU. Úrovně velení a koordinace 

v operaci Artemis. Nasazení síly IEMF. Zkušenosti a poznatky z mise Artemis. Nedostatky a 

slabá místa v nasazování IEMF do operace. Závěr. Seznam zkratek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007595 - ANAL 041793 

NOVÝ, Marek 

Modely psychické zátěţe v mírových misích.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 117 - 120, lit. 6.  

 Působení vojáků v mírových misích připomíná do jisté míry spíše policejní činnost, ať uţ 

aktivní, či reaktivní. Liší se sice od výkonu policejní činnosti ve vlasti svou formou, např. tím, ţe 

je prováděna s těţkou technikou (tanky, obrněné vozy), ale obsah samotné činnosti je policejní. 

Účastníci zahraničních mírových misí bývají někdy označováni i jako "váleční veteráni". 

Struktura zátěţe, které jsou vojáci v mírových misích vystaveni, je jiná neţ zátěţ při válečném 

nasazení. Výzkumy účastníků misí, kteří mají po misi nějaké problémy související s akutní  
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reakcí na stres či s posttraumatickou stresovou poruchou. Výzkumy mapující strukturu zátěţe 

působící na účastníky v průběhu mírové mise. Výcvik s přiměřenou úrovní zátěţe.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007599 - ANAL 041796 

PELIKÁN, Milan - STŘÍDA, Lubomír 

Role manaţera - velitele při řízení jednotek.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 179 - 185, lit. 2.  

 Úloha velitele - manaţera v soudobých podmínkách velení. Poţadavky na osobnost velitele - 

manaţera. Čtyři role manaţera. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007601 - ANAL 041798 

PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír 

Podstata změn v testování tělesné výkonnosti vojáků.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 201 - 205, lit. 10.  

 Od 1.1.2005 se Armáda ČR stala profesionální armádou. Zjišťování úrovně tělesné 

připravenosti , tedy testování tělesné výkonnosti a v něm připraveným změnám, které reflektují 

nové skutečnosti. Vybrané aspekty motorického testování. Klady a zápory testování pouţívaných 

od vzniku samotné ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007583 - ANAL 041786 

RAŠEK, Antonín 

Aktéři světové bezpečnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 12 - 28, lit. 56.  

 Pojem teorie středního dosahu. Nová teorie středního dosahu v bezpečnostní oblasti (oblast 

války, míru, vojenství a bezpečnosti). Z historie posledních vojenských a bezpečnostních 

konfliktů. Hlavní aktéři současné světové bezpečnostní situace. Světovou scénu nejsilněji 

ovlivňuje nová velká čtyřka: Evropa, USA, Čína a Rusko. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007591 - ANAL 041790 

SABOLČÍK, Dušan 

Účinky bojů uvedených v urbanizovaném prostředí na nezkušené vojáky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 66 - 76, 1 graf., lit. 2. 

 Závaţnost psychické (duševní) přípravy, především u mladých vojáků - profesionálů při jejich 

nasazení do soudobých a budoucích konfliktů vedených (urbanizovaných prostorech). Bojový 

výkon a bojový stres. Některé názorné příklady neřízeného chování při stresu. Faktory, které 

zvyšují neřízené chování při stresu. Faktory, které brání proti neřízenému chování při stresu. 

Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007598 - ANAL 041795 

STODŮLKA, Vítězslav - MAŠLEJ, Miroslav 

Nové trendy managementu 21. století a perspektiva přípravy vojenského manaţera.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 170 - 175, lit. 7.  

 Změny v platnosti některých premis managementu a s tím spojené i trendy přípravy řídících 

pracovníků. Trendy managementu. Šest stylů vedení a jejich stručná charakteristika. Faktory, 

které ovlivňují výkonnost. Perspektivy přípravy vojenského manaţera. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007597 - ANAL 041794 

ŠOTOVÁ, Olga 

Sociálně psychologické charakteristiky působení vojenských jednotek v misi.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 121 - 135.  

 Psychologická analýza zahraničních vojenských misí. Sociálně psychologická problematika 

zahraničních misí. Fáze adaptace, normalizace, stereotypie a fáze závěrečná. Sociálně 

psychologické aspekty návrhu vojáka z mise. Problematika vojenských manţelství a rodin 

vojáků vyjíţdějících do mise. Psychosociální aspekty stráţní sluţby a patrolování v misi. 

Psychosociální zátěţ s technickými zařízeními v misi. Sociálně psychologické motivace a 

postoje vojáků k práci v misi. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007600 - ANAL 041797 

VLČEK, Bohuslav 

Lidské zdroje pouţitelné pro zabezpečení poţadavků souvisejících s řešením krizových stavů.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 186 - 200, 5 grafů, 14 tab., lit. 11.  

 Definice: stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu a válečný stav. Sloţení zálohy 

ozbrojených sil ČR. Druhy vojenské činné sluţby vojáků v záloze. Odvodní řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007586 - ANAL 041788 

ZŮNA, Jaromír 

Mírové operace.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 41 - 50, lit. 30.  

 Vymezení základních pojmů (mírová operace). Šest základních typů operace. Aktuálnost studia 

mírových operací. Konflikty nového typu. Koncepce GWOT (Global War on Terrorism). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007585 - ANAL 041787 

ŢIVČÁK, Štefan 

Aktuální problémy bezpečnosti a Česká republika.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 2, s. 29 - 40, 3 tab., lit. 16. 

 Některé bezpečnostní problémy ČR v rámci evropského integračního procesu. Ozbrojené 

mezinárodní konflikty. Vojenské působení ČR na mezinárodní scéně. Nevojenské působení ČR 

na mezinárodní scéně. Rizikové faktory vývoje bezpečnosti ČR. Moţné členění bezpečnostních 

hrozeb a rizik a jejich rozměr. Shrnutí a závěry, perspektivy řešení problému bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

POLITOLOGIE, POLITIKA 

 

007608 - ANAL 040107 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Kdyţ velmoci řeknou ne ... : Právo veta v Radě bezpečnosti OSN.  

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 4, s. 21 - 24, 2 grafy.  

 Právo veta stálých členů Rady bezpečnosti OSN a jeho kontroverznost. Podstata práva veta, 

jeho typy (otevřené a skryté) a jejich pouţívání. Diskuse o právu veta - argumenty pro a proti, 

hlavní spory a nejasnosti jeho dalšího uplatňování. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007609 - ANAL 040108 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Terorismus : Válka proti státu.  

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 4, s. 37 - 38.  

Rec. na : Terorismus [monografie] : Válka proti státu / Emil Souleimanov a kol. - Praha : 

Eurolex Bohemia. 

 Pohled na fenomén terorismu, jeho nejrůznější formy a projevy i moţné způsoby boje proti 

terorismu. Základní tematické bloky publikace a jejich charakteristika: Obecné otázky, definice, 

typologie a vývoj terorismu. Vybrané typy terorismu (ultralevý, etnoseparatistický, náboţenský). 

Otázky boje proti terorismu s přihlédnutím k praxi v ČR 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007666 - ANAL 041415 

KARÁSEK, Tomáš 

Integrace nebo mocenská rovnováha? : Konceptualizace "vysoké" a "nízké" zahraničně-

bezpečnostní politiky v rámci Evropské unie.  

In: Mezinárodní vztahy. - 42, 2007, č. 2, s. 5 - 30, lit. s. 27 - 30. 

 Vysvětlení divergentního vývoje zahraničně-bezpečnostní politiky v EU. Charakteristika 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky/Evropské bezpečnostní a obranné politiky 

(SZBP/EBOP) na úrovni vojenských sil, administrativních struktur a orgánů politického 

rozhodování a ve vztahu k reálně podniknutým krokům. Dvě základní interpretační linie 

zaloţené na realismu a na integračních teoriích, vycházejících z neofunkcionalismu a z 

institucionalismu. Rozkol mezi členskými státy EU ohledně zásahu v Iráku. Náznak moţného 

východiska v podobě konceptualizace "vysoké" a "nízké" zahraničně-bezpečnostní politiky. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

007674 - ANAL 041417 

KŘÍŢ, Zdeněk 

Teoretický koncept civilní mocnosti a pouţití vojenské síly.  

In: Mezinárodní vztahy. - 42, 2007, č. 2, s. 60 - 76, lit. s. 75 - 76 

 Teoretický koncept civilní mocnosti jako nástroje analýzy zahraniční a bezpečnostní politiky 

(Eliasova teorie). Problém uţití vojenské síly civilní mocností (Německo). Atributy pouţití 

vojenské síly civilní mocností: 1) vojenská síla je posledním nástrojem zahraniční a bezpečnostní 

politiky, 2) civilní mocnost hraje aktivní roli při řešení krize, vojenské nástroje slouţí k doplnění 

nástrojů nevojenských (civilních), 3) absolutní soulad vojenské operace s principy 

mezinárodního práva, 4) podpora lidských práv, 5) snaha o minimalizaci rozsahu uţitého násilí, 

6) multinacionální rámec vojenské akce. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

007673 - ANAL 041416 

ZÁVĚŠICKÝ, Jan 

Ambice a schopnosti Evropské unie : Analýza vojenských operací na podporu míru.  

In: Mezinárodní vztahy. - 42, 2007, č. 2, s. 31 - 59, 2 schémata, 2 tab., 2 grafy, seznam zkratek.  

 Analýza a komparace dosud realizovaných vojenských misí na podporu míru EU. Vysvětlení 

pojmu operace na podporu míru. Vztah mezi EU a NATO, reálné vojenské schopnosti 

evropských členských států. Jednotlivé mírové operace a jejich charakteristika. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

 

 



 28 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

007561 - ANAL 041772 

BĚHANOVÁ, Jana 

Psychologické aspekty komunikace při vyprošťování osob z vozidel při dopravních nehodách. 

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 28 - 29, 1 obr., lit. 4.  

 Problematika komunikace záchranáře s účastníkem dopravní nehody. Faktory ovlivňující 

komunikaci. Zásady komunikace při vyprošťování.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007572 - ANAL 041782 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Univerzitní studium prevence a managementu katastrof. In: Monitor zahraničního odborného 

tisku. - 13, 2007, č. 1, s. 19 - 

20. Sek.inf.p.: Notfallvorsorge. - 2007 

 Na Boonské univerzitě bylo v roce 2006/2007 zahájeno úspěšné akreditované akademické 

vzdělávací studium prevence a managementu katastrof (KaVoMa). Hlavní témata. Odborné 

oblasti studujících. Studium je určeno pro pracující ve veřejné správě, v organizacích ochrany 

před katastrofami a poskytování pomoci. Informace o studiu jsou uveřejněny na  ww.kavoma.de. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007563 - ANAL 041774 

DVOŘÁK, Otto - RŮŢIČKA, Milan - ŠEVČÍK, Libor - HORA, Jan - KUČERA, 

Petr - POKORNÝ, Jiří - VLČEK, Vladimír 

Poţární zkoušky v silničním tunelu Valík.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, příloha, 22 obr., lit. 20.  

 Problematika poţárních zkoušek v silničních tunelech. Faktory sledované během poţárních 

zkoušek v silničních tunelech. Stavební charakteristiky tunelu Valík. Organizační zabezpečení 

zkoušky. Prognóza teplot s vyuţitím poţárních modelů. Srovnávání teplot prognózovaných 

poţárními modely a teplot naměřených při reálném experimentu. Vybrané výsledky poţárních 

zkoušek v tunelu Valík. Komentář k proudění plynů. Zkoušky šíření studeného kouře. Komentář 

k proudění plynů v silničním tunelu Valík. Některé závěry v následných interpretačních 

jednáních. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007554 - ANAL 041765 

NITRA, Josef 

Sedmá sezóna Skalní záchranné sluţby.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Vznik Sklaní záchranné sluţby (SZS). Poslání a cíle SZS. Spolupráce s profesionální SZS a 

dobrovolnými hasiči. Činnost a úkoly SZS. Vybavení SZS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007551 - ANAL 041762 

OŠLEJŠEK, Petr - HORA, Jan 

Výcvik hasičů v podmínkách poţáru v uzavřených prostorech.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Poţáry v uzavřených prostorech patří mezi nejkomplikovanější zásahy jednotek poţární 

ochrany. Příprava instruktorů ve Švédsku. Zařízení pro simulování podmínek poţáru tzv. 

flashover kontejner.  CZ - cze: PA: ká/2007 
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007549 - ANAL 041760 

PODHRADSKÝ, Jan 

Hasební zkoušky pěnidla FireAde AFFF Climate Control.  

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 7, 1 obr.  

 Zkoušky penidla FireAde AFFF Climate Control 1%, vyráběného v USA, probíhaly v 

technickém ústavu poţární ochrany (TÚPO) v Praze v říjnu 2006 za účelem ověření fyzikálních 

chemických vlastností a hasicí schopnosti, které jsou podkladem pro posouzení shody a vydání 

certifikátu hasiva. Provedení zkoušky hasební schopnosti. Výsledky zkoušek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007556 - ANAL 041767 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva ve Švýcarsku. 

In: 112. - 6, 2007, č. 5, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Švýcarsko je jedinou evropskou zemí, kde existuje civilní ochrana, a to jako součást ochrany 

obyvatelstva, v klasické podobě s institutem povinné sluţby na základě tzv. miličního principu. 

Povinná sluţba v civilní ochraně klade mimořádně vysoké nároky na přípravu a výcvik 

příslušníků CO, a to především z hlediska rozpočtových a materiálních prostředků (učebně 

výcviková základna). Legislativní podklady. Druhy vzdělání. Způsob řízení. Hlavní úkoly 

Střediska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007566 - ANAL 041777 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Výstavba IZS.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 1, s. 3 - 4. 

Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2007 

 Výstavba integrovaného záchranného systému (IZS) ve Slovenské republice. Součástí IZS je 

středisko odborné přípravy IZS. Úkol střediska. Odborná příprava operátorů. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007568 - ANAL 041779 

VYTVAROVÁ, Jitka 

Projekty v rámci nového akčního programu.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 1, s. 8 - 10 

Sek.inf.p.: Crisis Response. - 2007 

 V posledních deseti letech řídí Evropská komise. Společný akční program v civilní ochraně. 

Nový akční program byl dokončen v roce 2006 a Evropská komise navrhla nové cesty 

financování projektů v oblasti spolupráce v civilní ochraně. Projekt Informace veřejnosti 2 

(SRSA) provozovaný agenturou švédských záchranných sluţeb - popis a charakteristika. Projekt 

PROCAPITES řízený městem Řím - popis a charakteristika. Projekt LASER - určení o 

bezpečnosti při vědomí rizika. Projekt EUROCITES. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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