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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

007805 - ANAL 040191 

CHMELÍK, Jan 

Problematika úvěrových podvodů.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 2, s. 1 - 11.  

 Speciální skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu v zákoně č. 253/1997. Základní 

orientace v trestněprávní úpravě úvěrových podvodů a ujednocení názoru na výklad a právní 

kvalifikaci jednotlivých typů úvěrových podvodů. Špatná praxe orgánů činných v trestním řízení 

v případech spotřebitelských úvěrů. Vyjasnění pojmu úvěrový podvod a jeho hlavní typy. Formy 

a způsoby páchání úvěrových podvodů. Stanovení věcné a místní příslušnosti podle trestního 

řádu. Sankce za úvěrové podvody. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007783 - ANAL 041831 

DIENSTBÜHL, Dorothee 

Neue Denkweisen im Kampf gegen Terrorismus : Betrachtungen und Anforderungen aus 

wissenschaftlicher Sicht [Nové způsoby myšlení v boji proti terorismu. Úvahy a poţadavky z 

vědeckého hlediska].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 3, s. 159 - 162, lit. 8.  

 Typologie pachatelů, jejich chování, plánování trestného činu, způsob provedení. Výzkum všech 

těchto faktorů při potírání terorismu vyţaduje efektivní interdisciplinární spolupráci. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007781 - ANAL 040175 

GEHRKE, Max - KITTEL, Horst 

Taktik zur Bewältigung von Amoklagen : Handlungsmuster und taktisches Vorgehen [Taktika 

zvládnutí amokové situace. Model chování a taktický postup].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 9 - 13.  

 Obecně o tzv. amokových situacích jako velmi komplikovaných a obtíţně zvládatelných 

policejních zásazích. Spouštěcí faktory amokové situace, její průběh, typologie motivace 

pachatelů (nenávist, sebevraţdy). Zvládání amokových situací policií - základní východiska a 

podmínky zásahu. Taktický výcvik k překonávání amokových situací, jeho cíle a zařazení do 

rámce integrovaného výcviku. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007779 - ANAL 040173 

GRÄFE, Karsten - ZIEGLER, Ralf 

Amokläufe und polizeiliche Interventionsmöglichkeiten : Von Erfurt bis Emsdetten - der 

Umgang mit dem Phänomen Amok [Šílení střelci a moţnosti policejní intervence. Od Erfurtu k 

Emsdettnu - setkání s fenoménem amoku].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 2 - 4.  

 Fenomén tzv. šílených střelců a jeho projevy v Německu (Erfurt, Emsdetten). Definice a 

vymezení pojmu "amoková situace", výzkum jevu, jeho výskyt především na školách. Konkrétní 

příklady. Policejní zásah v takových případech - oprávnění policie, základní taktika postupu. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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007808 - ANAL 040194 

GROSS, Stanislav 

Globalizace, organizovaná kriminalita a faktory ovlivňující mezinárodní kriminalitu.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 2, s. 35 - 44, lit. 20.  

 Mezinárodní organizovaná kriminalita jako průvodní jev globalizace. Nové koncepty příčin 

organizované kriminality. Druhy kriminality, v nichţ se projevuje prvek organizovanosti a nové 

formy organizované kriminality. Nové technologie jako cíl a prostředek trestné činnosti. 

Druhové a kvalitativní změny stop (technické 

stopy). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007785 - ANAL 040178 

HEIMANN, Rudi 

Polizei und Schule - ein Wirkungsgeflecht gegen Amok : Konkrete Handlungserfordernisse 

[Policie a škola - účinnou součinností proti amoku. Konkrétní poţadavky na chování].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 17 - 20, 1 schéma. 

 Výbuchy násilí na školách a amokové situace. Rozpoznání a řešení těchto situací vyţaduje 

úzkou spolupráci mezi školami a policií a v neposlední řadě i se sdělovacími prostředky, které 

věnují pozornost zejména kauzám tzv. šílených střelců. Příkladem takové součinnostní 

spolupráce je Hessensko, kde byla vypracována a prováděna koncepce řešení amokových situací 

na školách. Úkoly policie a úkoly školy, policejní aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty jak 

policistů, tak i veřejnosti.  

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007763 - ANAL 042038 

HORVÁTHOVÁ, Alena - MAMOJKOVÁ, Eva 

Patologické hráčstvo s SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia 

hospitalizovaných gamblerov).  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 2, s. 132 - 145, 8 grafů, 6 tab.  

 Analýza patologického hráčství na Slovensku za období 1996 - 2004 z materiálů, které poskytlo 

NCZI v Bratislavě k 15.11.2006. Cílem je základní, srozumitelné a v praxi pouţitelné zpracování 

získaných statistických údajů o hospitalizovaných pacientech s diagnózou patologický hráč 

podle kritérií, jakými jsou pohlaví, věk, kontakt se zařízením a přijetí pacienta na hospitalizaci. 

Některé závěry a doporučení směřující do oblasti primárně sociální a situační prevence. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007807 - ANAL 040193 

IBL, Petr 

Globální terorismus a jeho poznání.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 2, s. 24 - 34, lit. 8.  

 Terorismus jako bezpečnostní hrozba současnosti. Příčiny soudobého terorismu a jeho 

definování. Struktura soudobého terorismu. Motivace a myšlení teroristů, orientace terorismu na 

účinek (politický, propagandistický, ekonomický, společenský). Základní typologie terorismu 

(kriminální, patologický, politický) a problematika jeho interpretace. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007798 - ANAL 040184 

JELÍNEK, Leoš 

Zneuţití civilního letadla k provedení teroristického útoku : Právní aspekty pouţití vojenských 

prostředků k jeho zamezení.  
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In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 5, s. 186 - 190, lit. 12.  

 Základní právní aspekty krajní formy obrany (t.j. pomocí vojenských prostředků) před 

teroristickým útokem provedeným prostřednictvím zneuţitého civilního letadla. Definice 

terorismu a vymezení jeho pojmu v českém právním řádu. Oprávněnost pouţití vojenské síly v 

boji proti terorismu. Odpovědnost za ochranu vzdušného prostoru ČR. Oprávněnost pouţití 

vojenských prostředků proti civilním letadlům a vyloučení protiprávnosti takového zásahu. 

Nezbytnost úprav této problematiky v českém právním řádu.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007761 - ANAL 042037 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

K některým aspektům hospodářské kriminality. 

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 2, s. 128 - 131.  

 Informace k osobnostním rysům pachatele hospodářské kriminality. Problém osobnosti. 

Pachatelé v bílých límečcích. Vlastnosti s kompetenčním charakterem. Problematika 

psychopatie. Podceňování prevence hospodářské kriminality ve švýcarských podnicích.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007803 - ANAL 040189 

RYSKOVÁ, Světlana 

Obranná linie firem.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č, 25, s. 49 - 51, 1 schéma.  

 Zpronevěru a korupci se většinou daří odhalit jen náhodou nebo na základě udání. Prevenci 

zatím nikde příliš neřeší a tak následky korupce a zpronevěry mívají dlouhodobé důsledky. 

Příčiny pasivity firem. Definice zpronevěry a podvodu podle mezinárodních norem pro audity 

(ISA 240) a korupce podle OECD/Světová banka. Pochopení a řízení rizik umoţňuje sníţit jejich 

dopady - jedním z nejnovějších nástrojů je Fraud & Corruption Resistence Profile Rating, který 

podává obraz prvků rezistence firmy vůči zpronevěře a korupci. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007787 - ANAL 040180 

TÖLLE, Oliver 

Rechtliche Aspekte bei der Bewältigung von Amoklagen : Analyse wesentlicher Rechtsfragen 

[Právní aspekty zvládání amokové situace. Analýza podstatných právních otázek].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 23 - 25.  

 Právní otázky policejního zásahu v případech amokových situací. Jaké jsou povinnosti a 

oprávnění policie. Problematika vztahu zásahu proti pachateli a zajištění ochrany obětí, 

problematika přednosti. Právní aspekty rizikovosti zásahu z hlediska ohroţení ţivota policisty 

nebo z hlediska ohroţení ţivota oběti. Je policista povinen nasadit ţivot při zásahu proti 

pachateli? 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007793 - ANAL 040182 

WALTER, Bernd 

Bewältigung von Amoklagen : Checkliste [Zvládnutí amokové situace. Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 31.  

 Shrnutí problematiky policejních zásahů při tzv. amokových situacích. V heslech je shrnuta 

problematika obecného hodnocení, taktiky a strategie policejního zásahu, osobnosti pachatele, 

výcviku policistů pro takový zásah, moţnosti prevence, právních aspektů. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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007780 - ANAL 040174 

WALTHER, Achim 

Amoklagen - von Erfurt bis Emsdetten : Eine Betrachtung der Probleme und Entwicklung 

polizeiliche Lagebewältigung [Amoková situace – od Erfurtu k Emsdettenu. Úvaha k problému a 

vývoji zdolávání amokových situací policií].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 5 - 9, 2 tab.  

 Problematika policejního zásahu v tzv. amokových situacích (šílení střelci, osvobozování 

rukojmí, ozbrojené bankovní loupeţe apod.) na různých veřejných místech (školy, nemocnice, 

ţivé ulice). Objasnění pojmu a hodnocení situace z hlediska trestního a policejního práva. 

Základy taktického řešení - klíčovým momentem je znalost situace, t.j. znalost místa zásahu, 

stavu nebezpečí a eventuálních rukojmí. Doporučená taktika zásahu. Výcvik a trénink 

zásahových jednotek i "běţných" policejních hlídek. Amokové situace v policejních předpisech - 

vyhodnocení situace jako amokové, definování pravomocí, průběh zásahu, vybavení zásahových 

jednotek. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007786 - ANAL 040179 

WEIS, Udo - SCHRÖDER, Detlef 

Präventionsmöglichkeiten zu Amoktaten an Schulen : Ansätze zu Prävention an Schulen 

[Moţnosti prevence amokových činů na školách. Příklady prevence].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 20 - 23, 3 tab.  

 Školy jako místa tzv. amokových činů. Definice "šíleného střelce". Základní aspekty prevence, 

dissociativní poruchy jako spouštěcí mechanismy. Opatření k prevenci výbuchu násilí na 

školách: tzv. pět sloupů dobré výchovy, bezpečnostní školní iniciativy, vytváření bezpečného 

klimatu a vázanosti na školu, analýza eventuálního ohroţení. Kooperace mezi policií a školou, 

její moţnosti jako preventivního prostředku. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007857 - ANAL 042209 

BECKER, Rainer 

Reaktion dringlich! [Naléhavá reakce!].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 6, s. 11 - 12, 2 fot.  

 Stále přetrvávající téma týrání dětí. Moţnosti policie a její oprávnění k zásahu a k ochraně 

týraného dítěte. Zřízení tzv. horkých linek pomoci, úvahy o ustanovení zemského zmocněnce pro 

ochranu dětí. Zkušenosti ze spolkové země Meklenbursko - Přední Pomořansko. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007835 - ANAL 041835 

BELL, Arnold E. 

Investigating International Cybercrimes [Vyšetřování mezinárodní počítačové kriminality].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 3, s. 21 - 23, 1 tab.  

 Nárůst počítačové kriminality v posledních dvou desetiletích a s tím spojené mravnostní 

kriminality a viktimizace. Organizace FBI Cyber Division vznikla v roce 2002 za účelem 

koordinace vyšetřování mezinárodní počítačové kriminality. Spolupráce s dalšími organizacemi, 

bilance dosavadních výsledků. Zprávy o případech. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007902 - ANAL 042102 

CHAHRVIN, Sacha 

Keyloggery: Nebezpečí mění tvář. 
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In: Security World. - 2007, č. 3, s. 42 - 43.  

 Popis keyloggeru. Podle expertů společnosti Eqnifax došlo v poslední době k přibliţně 

padesátinásobnému nárůstu počtu případů, kdy podvodníci k získání cenných informací vyuţili 

právě hardwarový keylogger. Softwarové a hardwarové keyloggery. Dvě skupiny hardwarových 

keyloggerů. Specializované programy, které dokáţí keyloggery odhalit. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007836 - ANAL 041836 

COLLINS, Michelle K. 

Child Pornography : A Closer Look [Dětská pornografie. Pohled zblízka ].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 3, s. 40 - 47, 3 obr.  

 Pachatelé sexuální kriminality na dětech často nahrávají své činy na videozáznam a rozšiřují 

dětskou pornografii na internetu, kdyţ předtím donutili svou oběť mlčet. Vznik organizace 

NCMEC (The National Center for Missing and Exploited Children). Popis činnosti této 

organizace v rámci potírání sexuální kriminality. Byl zde vyvinut program CVIP (Child Victim 

Identification Program). V posledním desetiletí se americké organizace, např. FBI nebo ICE 

(Immigration and Customs Enforcement), úspěšně podílely a podílejí na potírání dětské 

pornografie. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007946 - ANAL 041427 

Hospodářská kriminalita v podnikové praxi.  

In: Moderní řízení. - 2007, č. 7, s. 41 - 54.  

 Definice hospodářské kriminality a osobnostního profilu jejich pachatele. Aspekty prevence, 

odhalování a potírání hospodářské kriminality. Charakterový obraz manaţera - delikventa. 

Organizované skupiny s rozsáhlými znalostmi informačních technologií. Klíčový význam 

vymahatelnosti práva pro boj s organizovanou kriminalitou. Vnímání podvodů a korupce 

zaměstnanců firem. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

007954 - ANAL 041864 

KARSTEDT, Susanne 

From the Crimes of the Powerful to the Crimes of Power : AnUncomfortable Situation [Od 

kriminality mocných ke kriminalitě moci. Znepokojující situace]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 2 - 3, s. 78 - 90, lit. 41.  

 Dříve bylo moţno tzv. skupinu mocných snadno definovat: byla to ekonomická, vojenská a 

politická elita. Zdá se, ţe přesná hranice mezi "mocnými" a lidmi "bez moci" v současné době jiţ 

neexistuje. Hospodářská kriminalita se dnes vyskytuje spíše v zemích, kde vládne autoritativní 

reţim, kde nastala vládní, ekonomická a bezpečnostní krize. Jsou označovány výrazem "failed 

states" a jsou to např. některé země bývalého SSSR, některé státy v Latinské Americe, Asii, 

Africe. Článek pojednává o nových strategiích mocných osob, jako například "outsourcing" 

kriminality, vyuţívání globalizace a o moţnostech jak čelit hospodářské kriminalitě v této nové 

situaci.  

BRD - eng: PA: jv/2007 

 

007935 - ANAL 041856 

KERLIKOWSKE, R. Gill - WILSON, Malinda 

NetSmartz : A Comprehensive Approach to Internet Safety and Awareness [NetSmartz. 

Komplexní přístup k počítačové bezpečnosti a informovanosti].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 4, s. 46 - 54.  
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Netsmartz je nový vzdělávací program, který chce především informovat děti a rodiče o 

nebezpečí, které dnes hrozí uţivatelům internetu, zvláště jsou-li dosud školou povinní. Nejde jen 

o šíření dětské pornografie, ale také o další metody, kterých pachatelé pouţívají (vylákání 

informací, vyhroţování, falešné informace, apod.). Program má čtyři varianty, určené pro 

následující skupiny: 1) nejmladší školní mládeţ, 2) starší školní mládeţ, 3) středoškoláci, 

teenageři, 4) rodiče. Autoři podávají brilantní charakteristiku současné situace ve světě tzv. 

virtuální reality, kde pachatelé mají prakticky neomezené moţnosti, nemusí se obávat odhalení, 

přičemţ vyuţívají přirozené dětské zvědavosti a touhy po dobrodruţství. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007947 - ANAL 041857 

VAN DER MEULEN, Nicole 

The Spread of Identity Theft : Developments and Initiatives within the European Union [Šíření 

krádeţe identity. Vývoj a iniciativa v zemích Evropské unie].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 5, s. 59 - 61, lit. 25.  

 Krádeţ identity a její vývoj v posledních letech. Krádeţ identity jiţ není povaţována za typicky 

americký jev, ale je velmi rozšířena i v zemích EU. Přehled situace v Evropě. Přístup a aktivity 

Evropské unie. Moţnosti prevence krádeţe identity. Porovnání situace ve Velké Británii a v 

ostatních evropských zemích. Perspektivy.  

USA - eng: PA: jv/2007 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

007844 - ANAL 041193 

GARRETT, Ronnie 

CEDs stop suspects in their tracks [Elektrické prostředky CED podezřelé osoby zastaví].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 5, s. 60 - 68, 4 obr.  

 Program elektrických imobilizérů CED v USA a pouţívání těchto prostředků. Zkušenosti z 

pouţití a výcviku s imobilizéry TASER, počáteční problémy a zranění, bezpečnost výcviku. 

K principu činnosti, účinkům a elektrickým výkonům prostředku. Inovace v technologii a 

metodách výcviku. Vyuţití simulace a speciální ochranné výstroje. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007755 - ANAL 040165 

Die Gründungsphase der Deutschen Hochschule der Polizei [Období po zaloţení Německé 

vysoké policejní školy].  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2007, č. 1 , s. 1 - 155.  

 Soubor statí věnovaných zaloţení a konstituování Německé vysoké policejní školy. Místo školy 

v systému policejního vzdělávání. Úkoly školy - výuka a rozvoj kriminologie, kriminalistiky, 

policejní vědy, policejního managementu a dalších oborů v oblasti policejní činnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007934 - ANAL 041855 

HASLIP, Michael - WORMELI, Paul 

Interagency Information Sharing : The National Information Exchange Model [Policejní úřady a 

informační systém. Model výměny informací v národním měřítku].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 4, s. 32 - 37, 4 obr.  
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Systém předávání informací při mimořádných událostech, zvaný NIEM (National Information 

Exchange Model). Vývoj systému. Přehled činnosti. Moţnosti vyuţití systému v současné době, 

zvláště v případě teroristických útoků. Zdokonalování systému NIEM po zkušenostech z 11.září 

2001. Přednosti systému NIEM. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007758 - ANAL 040167 

HECKMANN, Dirk 

Polizeiwissenschaft an der Deutschen Hochschule der Polizei : Einheit von Theorie und Praxis 

[Policejní věda na Německé policejní vysoké škole. Jednota teorie a praxe].  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2007, č. 1, s. 22 - 38.  

 Uplatňování a rozvoj policejní vědy ve výuce. Důraz na spojení teorie s praxí. Koncepce rozvoje 

policejní vědy, poţadavky kladené na vyučující, dualismus výuky a jeho překonávání, 

organizační struktura vysoké školy. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007788 - ANAL 040181 

KELLER, Christoph 

Handlungpflichten der Polizei bei Einsätzen aus besonderen Anlass : Die Pflicht der 

Polizeibeamten zum Einsätz ihres Lebens bei Amok-Lagen [Povinnosti policie při zásahu ve 

zvláštních případech. Povinnost policisty riskovat ţivot při zásahu v amokové situaci].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 26 - 30.  

 Problematika povinností policistů při jejich zásazích v mimořádně nebezpečných situacích. 

Rizika, jimţ je policista vystaven a jimţ musí čelit. Úprava této problematiky v policejním 

právu, ve sluţebních předpisech, ve správním a ústavním právu.  

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007843 - ANAL 041192 

Less-lethal Showcase [Ukázka nových nesmrtících prostředků policie].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 5, s. 56 - 59, 13 obr. 

 Stručný popis s vyobrazením 13 donucovacích, imobilizujících a neusmrcujících nových 

prostředků policie. Představen je mj. vícenásobně pouţitelný vystřelovací systém sítě z vláken ze 

silonu a kevralu pro zastavení agresivního pachatele(ů) ve vzdálenosti aţ 15 m, elektrická pouta 

s dálkovým ovládáním Stun-Cuff Magnum Plus, barevně odlišené dvouranné pistole pro 

nesmrtící brokovnicové střelivo Bond Defender, nesmrtící střelivo s dvojicí gumových projektilů 

Double Ball, souprava pro barevné odlišení zbraní a nesmrtícího střeliva pro Remington Model 

870, Mossberg 500 a Winchester 1200/1300 fy Ram-Line. USA - eng: PA: bv/2007 

 

007948 - ANAL 041858 

MARTINELLI, Thomas J. 

Minimizing Risk by Defining Off-Duty Police Misconduct [Jak sníţit riziko definováním 

nevhodného chování policistů v mimosluţební době]. 

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 6, s. 40 - 45, lit. 23.  

 Chování policistů mimo sluţbu, dodrţování etických zásad, právo na soukromí. Názor 

veřejnosti. Stíţnosti občanů na chování policistů mimo sluţbu, ţaloby, soudní procesy. Jak 

zabránit těmto neţádoucím jevům. Role policejních náčelníků. Vliv masových médií. 

USA - eng: PA: jv/2007 
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007760 - ANAL 040168 

NEIDHARDT, Klaus 

Die Entwicklung der Polizeiwissenschaft als Aufgabe der Deutschen Hochschule der Polizei 

[Vývoj policejní vědy jako úkol Německé vysoké policejní školy].  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2007, č. 1, s. 63 - 80.  

 Teorie policejní vědy - výchozí stav jejího konstituování, předpoklady, definování, koncepce. 

Místo policejní vědy ve výuce, mezinárodní a vnitrostátní spolupráce na úseku rozvoje policejní 

vědy. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007765 - ANAL 040171 

Qualitätsmanagement in der Polizei : Praxis, Konzepte, methodische Weiterentwicklung 

[Management kvality v policii. Praxe, koncepce, metodický vývoj].  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2007, č. 2 , s. 1 - 205.  

 Teorie a praxe policejního managementu. Uplatnění EFQM, jeho výuka na vysoké policejní 

škole. Koncepce managementu kvality jako významného nástroje kulturních kompetencí policie. 

Management kvality v procesu policejní praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007949 - ANAL 041859 

SCHAFER, Joseph A. 

The Future of Police Image and Ethics [Budoucnost policejního image a policejní etiky].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 6, s. 46 - 51, lit. 6.  

 Vývoj policejní praxe v posledních desetiletích. Faktory, které stále negativně působí na image 

policisty v očích veřejnosti. Budoucnost policejní etiky. Diskuse o chování uchazečů před 

vstupem do policejního sboru, normy tohoto chování. Chování policistů mimo sluţbu, problém 

pro policejní sluţebny. Vliv moderních technologií. Zodpovědnost policie, vztah mezi policií a 

veřejností a další předpokládaný vývoj. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007757 - ANAL 040166 

SCHULTE, Rainer - BIRKENSTOCK, Wolfgang 

Zur Zukunft der polizeilichen Bildung [Budoucnost policejního vzdělávání].  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2007, č. 1, s. 9 - 21.  

 Proces globalizace a integrace Evropy a jejich odraz v systému a koncepci policejního 

vzdělávání. Globalizační trendy vývoje kriminality a nutnost nových metod jejího potírání a 

prevence. Rozvoj policejních věd, nový obsah a metody výuky, mezinárodní spolupráce v rámci 

policejního školství (CEPOL, MEPA). 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007784 - ANAL 040177 

TREUNERT, René  

Psychologische Betreuung nach schwerwiegenden Einsatzlagen - tatsächlich polizeilicher 

Auftrag? : Erfahrungen aus Amoklage am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, April 2002 

[Psychologická pomoc po závaţných sluţebních zásazích - jedná se skutečně o policejní příkaz? 

Zkušenosti z amokového případu v Gutenbergově gymnáziu, Erfurt, duben 2002].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 14 - 17, 1 schéma. 

 Problematika psychologické péče v tzv. amokových případech. Její organizace, struktura. Úkoly 

policejních psychologů před zásahem, během zásahu a po něm. Analýzy případu z roku 2002  
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(Erfurt) z hlediska psychologické pomoci. Sluţební předpisy o úkolech a vyuţitích policejních 

psychologů v případech amokových situací. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007782 - ANAL 040176 

WEY, Karl Heinz 

Das Emsdetten einer Amok - Interventionsstrategie : Hintergründe zur Strategie des "gesicherten 

Zweierteams" [Počátky amokové intervenční strategie. Pozadí strategie"zabezpečovacího 

zdvojeného týmu"].  

In: Deutsches Polizeiblätter. - 25, 2007, č. 3, s. 13 - 14.  

 Problematika přípravy koncepce zásahu policie v případech tzv. amokových situací. Emoce v 

posuzování situace, znalosti o činu a pachateli. Praktický výcvik a trénink při přípravě na zásahy 

ve vypjatých situacích, otázka přeţití. Přijetí koncepce v Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

005480 - ANAL 040203 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Pracovněprávní vztahy v mezinárodní letecké dopravě (mj. v kontextu některých tzv. 

bezpečnostních poţadavků).  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 12 - 20, lit.  

 Rozhodné právo pro pracovněprávní vztahy v letecké dopravě. České právo - normativní základ 

a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Povinnosti palubního personálu (mj. bezpečnostní 

prověrky NBÚ) stanovené tuzemskými a mezinárodními právními předpisy a předpisem 

zaměstnavatele. Zvláštní úprava pro zaměstnance s cizí státní příslušností. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

007848 - ANAL 040200 

ČERNÝ, Petr 

Zákaz (antidemokratické) politické strany.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 12, s. 433 - 444.  

 Důvody rozpuštění tzv. extremistické či antidemokratické politické strany nebo odmítnutí její 

registrace obecně formulované zákonem. Rozhodování soudu v těchto případech je obtíţné, 

neexistuje dostatečná kasuistika ani doktrinální rozbor. Vliv rozhodovací praxe Evropského 

soudu pro lidská práva a jeho judikatury jako vodítka při konstatování naplnění podmínek 

zákazu stanovených národním právem. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007768 - ANAL 042040 

FIALA, Zdeněk 

Doručování v přestupkovém řízení.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 24, s. 12, 21.  

 Doručování je procesním institutem v přestupkovém řízení, jehoţ smyslem je odevzdat 

písemnost tomu, komu je adresována a tímto způsobem tuto osobu seznámit s obsahem 

doručované písemnosti. Způsoby doručování písemností: Prostřednictvím provozovatele 

poštovních sluţeb, prostřednictvím orgánů Policie ČR a Obecní policie. Další způsoby 

doručování písemností. Doručování písemností určených do vlastních rukou. Vypisování adres. 

Specifika doručování advokátům. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007837 - ANAL 041837 

HANDRLICA, Jakub 

Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí stavebního úřadu ve vyvlastňovacím řízení 

(podle energetického a komunikačního zákona).  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 3, s. 129 - 144, lit. 60.  

 Problematika nuceného omezení vlastnického práva ve formě zřízení (občanskoprávního) 

věcného břemene na základě rozhodnutí stavebního úřadu o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a podle zákona o elektronických komunikacích. Rovina 

ústavněprávní. Rovina zákonná. Podmínky vyvlastnění v zákoně o vyvlastnění. Vyvlastňovací 

řízení. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007799 - ANAL 040185 

JEMELKA, Luboš - SLOVÁČEK, Jiří 

Veřejnoprávní smlouvy.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 11, s. 394 - 402.  

 Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) vytvořil společný obecný základ institutu veřejnoprávních 

smluv. Význam teoretických a praktických přístupů k veřejnoprávní kontraktaci pro řešení 

některých sporných bodů a nejasností. Ne kaţdá smlouva uzavíraná subjektem veřejné správy 

má veřejnoprávní charakter. Nezřetelnost hranice mezi např. subordinační veřejnoprávní 

smlouvou a smluvním závazkem podle obchodního zákoníku. Obecná úprava veřejnoprávních 

smluv podle správního řádu, druhy veřejnoprávních smluv, veřejnoprávní kontraktace, zrušení 

smlouvy, přezkumné řízení, spory, subordinační veřejnoprávní smlouvy. Srovnání s úpravou 

veřejnoprávních smluv v Německu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007754 - ANAL 042034 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Terorismus v platném a budoucím trestním právu České republiky.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 2, s. 81 - 99.  

 Problém boje proti terorismu z pohledu českého trestního práva, a to jak de lege lata, tak de lege 

ferenda. Hlavní pojmy: Terorismus, teror, teroristický útok, teroristická skupina, a to včetně 

jejich různých forem, tedy mezinárodní, národní, individuální a skupinový terorismus, jakoţto 

takzvaný jiný mezinárodní (běţný) zločin. Popis právního zločineckého zázemí terorismu. 

Srovnání se slovenskou trestní legislativou zaměřenou proti terorismu. Nové české právní 

předpisy proti terorismu, které jsou prakticky stejné jako v současně platném trestním zákoníku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007806 - ANAL 040192 

MAZÁNEK, Jiří 

Trestněprávní aspekty finančního šetření.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 2, s. 12 - 24.  

 Trestněprocesní činnost policie zaměřená na opatření a procesní činnost v oblasti proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. Vymezení pojmu a cíle finančního šetření jako nástroje vyuţitelného  

při zajištění nároku na náhradu škody a k odhalení zisků z trestné činnosti. Ustanovení trestního 

řádu, o něţ se metoda finančního šetření opírá a jejichţ prostřednictvím je realizována. 

Zajišťovací úkony, získávání informací pro finanční šetření. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007809 - ANAL 040195 

OUTLÁ, Veronika 

Obecná ustanovení Listiny základních práv EU v Ústavě pro Evropu.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 2, s. 45 - 55.  

 Vznik Charty základních práv EU a obsah Charty. Obecná ustanovení Listiny základních práv 

EU v Ústavě pro Evropu: věcná působnost a její omezení, princip zákonnosti a proporcionality, 

omezení stanovená zakládacími smlouvami a Smlouvou o EU. Vztah k Evropské úmluvě. 

Závaznost Charty základních práv EU.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007751 - ANAL 040162 

PRŮCHA, Václav 

Objekt trestného činu poškozování věřitele podle paragrafu 256 TrZ.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 3, s. 47 - 112 

 Trestný čin poškozování věřitele jako trestný čin proti majetku a jeho řazení tradičně právní 

doktrínou mezi trestné činy úpadkové. Skutková podstata trestného činu poškozování věřitele. 

Vymezení individuálního objektu tohoto trestného činu de lege lata. Právo věřitele, zachování 

faktické moţnosti uspokojení věřitelovy pohledávky, zmaření věřitelova uspokojení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007812 - ANAL 041833 

REINDL, Susanne 

Aktuelles Computerstrafrecht. Das Phänomen "Phishing" [Trestní právo v současné počítačové 

kriminalitě. Fenomén zvaný phishing].  

In: SIAK Journal. - 2007, č. 1, s. 2 - 13, 1 tab., lit. 35.  

 Phishing jako druh počítačové kriminality v Rakousku. Přehled současné situace. Moţnosti 

aplikace trestního práva při potírání tohoto druhu kriminality. Příklady různých druhů phishingu 

a způsobů provedení. Problémy při uplatňování současných zákonů. 

AUT - ger: PA: jv/2007 

 

007790 - ANAL 041832 

SIEBER, Ulrich 

Grenzen des Strafrechts [Hranice trestního práva].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 119, 2007, č. 1, s. 1 - 68, lit. 221.  

 Základy a potřeby nového trestněprávního výzkumného programu na Institutu Maxe Plancka 

pro zahraniční a mezinárodní právo. Současné změny ve společnosti, kriminalitě, trestním právu 

a trestní politice. Globalizace, nadnárodní kriminalita a teritoriální hranice trestního práva. Nová 

rizika, komplexní kriminalita a funkční hranice trestního práva. Metody a koordinace výzkumu. 

Mezinárodní právní systémy. Mezinárodní škola pro srovnávací trestní právo při Institutu Maxe 

Plancka. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

005481 - ANAL 040204 

ŠROTÝŘ, Josef 

K novému správnímu řádu.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 21 - 26. 

 K problematice výkladu a aplikaci některých ustanovení správního řádu, účinného od 1.1. 2006. 

Nové skutečnosti a zásadní změny. Objasnění některých problémů. Nejčastější aktuální dotazy. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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007851 - ANAL 040203 

TOMÁŠEK, Michal 

Evropská dimenze pojmu "úřední osoba" v návrhu trestního zákoníku.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 6, s. 159 - 162.  

 Závazky plynoucí pro ČR z mezinárodních smluv, včetně Smluv o ES a o EU a jejich odraz v 

návrhu trestního zákoníku. Kategorie "úředních osob" tak, jak jsou vymezeny v paragrafu 408 

návrhu trestního zákona ve srovnání s nyní platnou právní úpravou. Zpřesnění vymezení tohoto 

pojmu ve prospěch předvídatelné trestnosti útoků na úředníky evropských institucí nebo na 

úřední osoby jiných členských států, jednajících v rámci Smluv o ES/EU. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007801 - ANAL 040187 

TOMEK, Petr 

Jak v praxi vypadá zproštění výkonu sluţby.  

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

 Institut zproštění výkonu sluţby jako ochrana příslušníků bezpečnostních sborů a zájmů občanů 

v případě, ţe je příslušník bezpečnostních sborů podezřelý z protiprávního jednání. Opatření k 

zajištění dosaţitelnosti, podmínky pro ukončení opatření a návratu do sluţby. Materiální a 

finanční zajištění příslušníka zproštěného výkonu sluţby. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

005479 - ANAL 040202 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel 

K trestnému činu padělání a pozměňování peněz : Nález 4. ÚS 38/06 ze dne 19.6.2006.  

In: Právní fórum. - 3, 2006, č. 10, příl. s. 136 - 138.  

 Rozbor rozhodnutí Ústavního soudu ve věci nestandardní směny bankovek a udání padělaných 

bankovek. Problematika jednoty právního řádu a kvalifikace skutkové podstaty trestného činu, za 

nějţ byl pachatel odsouzen. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

007769 - ANAL 042041 

ZUKAL, Jiří 

Také v Unii přetrvává diskriminace.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 24, s. 26 - 27, 2 obr., 1 tab.  

 V Evropských společenstvích existuje řada právních předpisů, které občanům zajišťují z mnoha 

hledisek rovné příleţitosti. Předpisy vycházejí především z článku 13 Amsterdamské smlouvy, 

jenţ stanovuje, ţe Rada EU po konzultaci s Evropským parlamentem můţe na základě návrhu 

Evropské komise přijímat opatření v boji proti diskriminaci. Průzkumy názorů občanů EU na 

diskriminaci ve státech EU. Etnický důvod je nejrozšířenějším. Důleţité faktory, které hrají roli 

v boji proti diskriminaci. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007924 - ANAL 042215 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 6, s. 10 - 11.  

 Nedomyšlenost ustanovení o odstoupení od trestního stíhání a nutnost jeho dopracování v rámci 

přípravy nového trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007875 - ANAL 042083 

HERCZEG, Jiří 

K trestnímu postihu blasfemie.  

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

 Pojem rouhání neboli blasfemie. Rouhání čili uráţka můţe být spácháno verbálně i nonverbálně. 

Blasfemie úzce souvisí se svobodou projevu. Tuzemská právní úprava. Judikatura Evropského 

soudu pro lidská práva. Judikatura Nejvyššího soudu USA. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007917 - ANAL 042404 

HULVA, Tomáš 

Význam zavinění v souvislosti s civilními a veřejnoprávními delikty.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 6, s. 24 - 31, tab.  

 Zavinění jako jeden ze znaků odpovědnostní skutkové podstaty deliktu. Pojem zavinění a jeho 

význam v civilním právu. Typy zavinění a struktura skutkových podstat zaviněných civilních 

deliktů. Zavinění podle návrhu občanského zákoníku. Porovnání české a slovenské legislativy 

institutu zavinění. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007916 - ANAL 042403 

IVIČIČ, Marek 

K horizontálnímu působení základních práv a svobod.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 6, s. 21 - 23.  

 Úvaha na dané téma, poznatky z odborné literatury. Podrobněji k relevantní odborné literatuře a 

diskuzím v Německu. Pojem "Drittwirkung" - působení na 3. osoby. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007876 - ANAL 042084 

JALČ, Adrián 

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

krajín.  

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

 Platná španělská trestněprocesní úprava a zamyšlení nad novými prvky a zásadami, které se v 

poslední době začínají prosazovat nejen v SR, ale i v jiných zemích kontinentálního systému 

trestního práva. Trestní právo procesní a jeho principy. Současný trestněprávní stav. Závěr.  

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007873 - ANAL 042081 

KARABEC, Zdeněk - NEČADA, Václav - VLACH, Jiří 

Trestní odpovědnost právnických osob - otevřený problém.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 5 - 16, 2 obr., lit. 27.  

 Problematika trestní odpovědnosti právnických osob. Stručná charakteristika návrhu zákona. 

Projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Komparativní pohled na úpravu trestní 

odpovědnosti právnických osob v zahraničí: Velká Británie, USA, Nizozemí, Francie, Slovinsko, 

Belgie, Polsko, Chorvatsko, Rakousko, Slovensko. Dotazníkové šetření. Znění dotazníku. 

Výsledky dotazníkového šetření. Názory a stanoviska organizací. Shrnutí a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007872 - ANAL 042080 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Ochrana týraného versus ochrana uţivatele.  

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

 Od 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon, kterým byly změněny některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím. Institut vykázání. Součástí vykázání je rovněţ vyslovení zákazu návratu do 

vymezených prostor. Na tento institut pak můţe navazovat, anebo můţe být zaloţena 

samostatně, moţnost zakotvená nově do občanského soudního řádu, konkrétně v ustanoveních 

paragrafu 76b a 273b, rozhodnout formou předběţného opatření o povinnosti dočasně opustit 

společně obývaný dům nebo byt a zdrţet se setkávání a navazování kontaktů s navrhovatelem 

(tedy zpravidla obětí). 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007918 - ANAL 042405 

MEGELOVÁ, Jana 

K zákonné podmínce pouţití ust. 62 zákona o rodině - zájmu dítěte na popření otcovství.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 6, s. 40 - 42.  

 Východiska českého rodinného práva při úpravě určení otcovství podle první zákonné 

domněnky a podle druhé zákonné domněnky. Okolnosti rozpadu manţelství a zájem dítěte na 

popření otcovství. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007889 - ANAL 042095 

PELIKÁNOVÁ, Jana 

Rok s biometrickými pasy.  

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 8 - 10.  

 Z nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních 

pasech a cestovních dokladech vydaných členskými státy, schváleného dne 13.12.2004, vyplývá, 

ţe po 28.8.2006 jiţ nesmí být v členských státech EU vyroben pas bez biometrických prvků, 

pokud bude mít platnost delší neţ jeden rok. Rozhovor se zástupci odboru informatizace veřejné 

správy MV, Státní tiskárny cenin a společnosti Siemens k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007925 - ANAL 042216 

PROCHÁZKA, Tomáš 

Zabezpečovací detence.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 6, s. 11 - 16, lit. 7.  

 Stávající právní úprava ochranného opatření ochranného léčení. Mezi pachateli s nařízeným 

ústavním léčením je nezanedbatelná skupina osob, jeţ vzhledem k charakteru a závaţnosti své 

duševní poruchy představují pro společnost mimořádné nebezpečí. Potřebnost zabezpečovací 

detence a detenčních ústavů. Návrh zákona o institutu zabezpečovací detence, podstata tohoto 

institutu, podmínky pro jeho uloţení a procesní úprava. Ústavy pro výkon zabezpečovací 

detence, výkon dozoru a kontrolní činnost. Účinnost zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007877 - ANAL 042085 

ŘÍHA, Jiří 

Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 4, s. 35 - 39.  
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 Historický vývoj právní úpravy nepříčetnosti. Porovnání historického vývoje institutu 

nepříčetnosti na českém území. Stručný nástin vývoje do C.C.Theresiany. Constitutio Criminalis 

Theresiana - 1768. Obecný zákoník o zločinech a trestání - 1787. Zákoník o zločinech a těţkých 

policejních přestupcích z roku 1803 a zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852. 

Důvody vylučující zlý úmysl. Pokračování v příštím čísle.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007874 - ANAL 042082 

SOUKUP, Pavel 

Způsobení škody u podvodu a jeho zvláštních druhů.  

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

 Škoda v trestním právu obecně a u delikvence podvodného charakteru zvláště. Způsobení škody 

do značné míry souvisí s obohacením pachatele, kterému se rovněţ krátce věnuje pozornost. 

Škoda u zvláštních druhů podvodu. Škoda u podvodu a jeho zvláštních druhů podle návrhu 

trestního zákoníku. Škoda u podvodné delikvence v judikatuře (4 případy). Škoda u podvodu a 

jeho zvláštních druhů podle německého trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

005482 - ANAL 040205 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel 

k odpovědnosti státu za nezákonné omezení osobní svobody : Nález 1. ÚS 85/04 ze dne 

17.7.2006.  

In: Právní fórum. - 3, 2006, č. 10, příl. s. 138 - 140.  

 Případ opakovaného odsouzení za trestný čin vyhýbání se výkonu civilní sluţby. Problematika 

náhrady škody - škoda materiální a imateriální. Deliktní odpovědnost státu, evropská judikatura, 

výklad ustanovení paragrafu 269 odst. 2 trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

007871 - ANAL 042079 

VESECKÁ, Renata 

Státní zastupitelství versus soudce.  

In: Soudce. - 9, 2007, č. 6, s. 2 - 6, 1 obr.  

 Základní problematika tématu "státní zástupci versus soudci". Několik úvah o jejich 

profesionálních relacích. Definice "právnická profese". Geneze profese. Společenský status. 

Přístup k profesi a právní postavení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007855 - ANAL 042207 

ŢATECKÁ, Eva 

Poznatky z praxe probačních pracovníků : Moţné náměty de lege ferenda. 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 6, s. 180 - 184, 1 graf.  

 Výsledky dotazníkového šetření činnosti Probační a mediační sluţby. Oblast výkonu trestu 

obecně prospěšných prací, oblast podmíněného trestu s dohledem a oblast probačních programů. 

Ukládání alternativních trestů, návrh na zvýšení pravomocí Probační a mediační sluţby a další 

návrhy de lege ferenda 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007938 - ANAL 042410 

GOLA, Petr 

Výše nemocenské v Evropě v roce 2006.  
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In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 6, 19 - 25, 1 tab., lit. 2.  

 Systémy a výše nemocenské ve vybraných evropských zemích v r. 2006 (Belgie, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, ČR). Pracovní 

úrazy. Tabulka procent pracovní neschopnosti v krajích ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007953 - ANAL 041863 

KOLMAN, Petr 

Veřejnoprávní smlouvy (vybrané otázky).  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 4 - 5, s. 252 - 264, lit. 23.  

 Před časem byl přijat nový (a dlouho očekávaný) správní řád - zákon č.500/2004 Sb., správní 

řád, s účinností od 1.1.2006. V tomto příspěvku se zaměřujeme především na tématiku 

veřejnoprávních smluv, a to zejména z pohledu přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s 

právními předpisy. Rozdělení veřejnoprávních smluv na 1) koordinační, 2) subordinační, 3) 

veřejnoprávní smlouvy mezi účastníky. Spory z veřejnoprávní smlouvy a kompetence správních 

orgánů při rozhodování. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007927 - ANAL 042218 

KORBEL, František - PROCHÁZKA, Tomáš 

Změny v právní úpravě postihu nedovoleného vstupu, přechodu a pobytu na území České 

republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 6, s. 25 - 27.  

 S ohledem na růst imigračního tlaku, organizovaného zločinu a poţadavky evropského práva v 

oblasti ochrany území státu bylo přikročeno k návrhu na částečné zpřísnění a doplnění trestního 

zákona v zájmové oblasti, který zajišťuje transpozici Směrnice Rady č. 2002/90/ES, kterou se 

definuje napomáhání k nedovolenému vstupu, přechodu a pobytu a Rámcového rozhodnutí Rady 

č. 2002/946/SVV o posílení trestního rámce s cílem zabránit nedovolenému vstupu, tranzitu a 

pobytu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007955 - ANAL 042411 

MRÁZEK, Josef 

Suverenita státu a státní právo.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 7, s. 729 - 767, lit.  

 Zásada státní suverenity (svrchovanosti) jako jeden ze základních pojmů mezinárodního práva. 

Historické pojetí státní suverenity. Pojetí suverenity státu v praxi mezinárodních soudů. 

Soudobé mezinárodní právo, suverenita v teorii mezinárodního práva a v obecné teorii práva. 

Politická suverenita, lidská práva a demokracie. OSN, suverenita států a ES. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007926 - ANAL 042217 

PALOVSKÝ, Tomáš 

Ústavní meze odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné výţivy podle paragrafu 213 

trestního zákona.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 6, s. 21 - 25.  

 Úvaha nad aktuálními rozhodnutími Ústavního soudu ČR, týkajícími se mezí odpovědnosti za 

trestný čin a průniků trestního práva s právem soukromým. Moţnosti orgánů činných v trestním  
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řízení při rozšiřování zatím omezeného dopadu ústavněprávní argumentace, zaloţené na pojetí 

trestního práva jako ultima ratio, na trestný čin zanedbání povinné výţivy. Argumentace v 

oblasti soukromoprávní a v oblasti veřejného práva. Moţnost řešení mimo trestní řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007931 - ANAL 042222 

POREMSKÁ, Michaela 

Náhrada škody při uţívání moderních prostředků komunikace a internetu. 

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 6, s. 29 - 37.  

 Problematika škody, která můţe vzniknout v souvislosti s uţíváním moderních prostředků 

komunikace a veřejné počítačové sítě (internet) při nakládání s peněţními prostředky na běţném 

účtu nebo trestnou činností. Pojem škoda, nakládání s peněţními prostředky na běţném účtu, 

odpovědnost za škodu a náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku. Postavení 

poškozeného s nárokem na náhradu škody v trestním řízení. Mimosoudní vyrovnání,  

rozhodování finančního arbitra. Soudní judikatura. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007930 - ANAL 042221 

VANTUCH, Pavel 

Informování veřejnosti o podezřelém.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 6, s. 4 - 12.  

 Porušování trestního řádu v případech poskytování informací o trestním řízení ze strany orgánů 

činných v trestním řízení tím, ţe jsou zpravidla sdělovacím prostředkům poskytnuty informace o 

podezření z trestné činnosti určité osoby ještě před zahájením trestního stíhání, resp. před 

sdělením obvinění. Rozpor s povinnostmi orgánů činných v trestním řízení při poskytování 

informací. Důsledky takového porušení povinností. Právo na obhajobu jako právo obviněného. 

Povinnost orgánů činných v trestním řízení odepřít informace a únik informací. Problematika 

podání vysvětlení z tohoto hlediska.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

007910 - ANAL 041846 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby (23).  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 75, 2 obr.  

 Střelba na pohybující se cíl. Způsob střelby na pohyblivé cíle. Metody nácviku. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007858 - ANAL 042210 

DICKE, W. 

Schiessen oder Nichtschiessen ist auch eine Frage der Technik [Vystřelit nebo nevystřelit je také 

záleţitostí techniky].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 6, s. 18 - 20, 3 obr.  

 Problematika úspěšné střelby z hlediska technického vybavení pro údrţbu zbraní. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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007909 - ANAL 041845 

Glock 26 a Kahr Micro Compact.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 27 - 29, 1 tab., 6 obr.  

 Subkompakty, malé "kapesní" pistole se těší velké oblibě. V řadě případů spojují vysoký 

zastavovací účinek, solidní přesnost a dostatečnou kapacitu zásobníku. Do porovnávacího testu 

jsme tentokrát vybrali subkompaktní pistole Clock 26 a Kahr Micro Compact, obě v ráţi 9 mm 

Luger. Praktická zkouška. Vyhodnocení. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007820 - ANAL 041191 

HUDSON, Doreen - WEBB, Richard 

Less-lethal taken to a higher level [Nesmrtící prostředky na vyšší úrovni bezpečnosti].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 5, s. 48 - 54, 4 obr.  

 Zkušenosti policejního oddělení v Los Angeles (LAPD) s pouţitím střelných donucovacích 

prostředků (brokovnic ráţe 12 se speciálním sáčkovaným /beanbag/ nesmrtícím střelivem). 

Počáteční případy váţných poranění a 2 případy následné smrti vedly k dalšímu přezkoumání  

střeliva a způsobů střelby v kriminalistických laboratořích. Ukázky z výsledků šetření. Úpravy 

střeliva a doporučení vzdálenosti střelby a změny v zamíření z hrudních na břišní části těla a dále 

na končetiny. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007883 - ANAL 041843 

IWA 2007.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 12 - 19, 37 obr.  

 Norimberského veletrhu zbraní, doplňků a vybavení se zúčastnilo 1055 vystavovatelů ze 48 

zemí. Pro nastínění současných trendů slouţí následující přehled, postihující většinu novinek. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007901 - ANAL 042402 

JANDA, Martin 

Paralyzuje, ale nezraní ! 

In: 21. století. - 2007, č. 6, 24 - 25, 5 obr.  

 Informace k paprskové zbrani (Tichý obránce), která byla veřejnosti předvedena na Moodyho 

letecké základně, Georgia, USA. Tato mikrovlnná zbraň paralyzuje člověka (dav) bez jakýchkoli 

pozdějších následků, je účinná do 450 m. Princip činnosti paprskového děla. Perspektivní oblasti 

uplatnění. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007887 - ANAL 041844 

KLOZÍK, Pavel 

Rössler Titan 6 STS. 

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 20 - 21, 3 obr.  

 Kulovnice Rössler Titan, vyráběné od roku 2001 v rakouském městě Kufsteinu, si u našich 

střelců a především lovců rychle získaly řadu příznivců. Nová verze kulovnice Rössler, Model 

Titan 6 STS určený pro lov a pohyb ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007911 - ANAL 041847 

KLOZÍK, Pavel 

Pro obranu - pistole, nebo revolver ? 
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In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 4 - 5, 4 obr.  

 Mnoho začínajících střelců a lidí uvaţujících o koupi ochranné zbraně řeší otázku, zda je pro ně 

vhodnější samonabíjecí pistole, nebo revolver. Přinášíme odpověď na některé nejčastější otázky. 

Spoušťové mechanismy. Moţné zdroje závad. Popis obou typů zbraní. Popis výhod a nevýhod. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007842 - ANAL 041842 

KOPECKÝ, Jan 

Účinnost revolveru ráţe 500 S&W.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 9 - 11, 11 obr.  

 Jedná se o pětiranový revolver S&W 500 pro nově zkonstruovaný náboj, který byl uveden na trh 

spolu s revolverem a byl příznivě přijat střeleckou veřejností. Hmotnost přesahuje dva 

kilogramy, pro denní nošení je prakticky nepouţitelný. Smysl revolveru spočívá v moţnosti jeho 

pouţití jako záloţní zbraně při lovu zvlášť vitální a nebezpečné zvěře. Popis zbraně a výsledky 

zkoušek. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007818 - ANAL 041189 

MARRS, John 

Just good insurence [Ta pravá jistota záloţní zbraně].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 5, s. 36 - 43, 5 obr.  

 Nošení další (záloţní) zbraně ve sluţbě, zpravidla pistole, pro zvýšení bezpečnosti policisty. 

Doporučované rozměry a typy pistolí, revolverů a holsterů. Výhoda stejného střeliva sluţební a 

další skryté zbraně (např. u pistolí Glock 22 a mini-Glock Model 27). 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007841 - ANAL 041841 

Nové pistole Taurus.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 5, s. 6 - 8, 8 obr.  

 Tato původem brazilská, dnes nadnárodní firma spoluurčuje nové trendy, prakticky kaţdý rok 

přichází s řadou novinek, za příznivého poměru kvality a ceny. Model 24/7 OSS. Osmistovková 

řada Taurus 809, 840, 845 (čísla za osmičkou odkazují na ráţ). Model Taurus 1911, ráţe 45 

ACP. Model 917. Co na Shot Show nebylo. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007885 - ANAL 042092 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Remongton 870 Tactical "KNOXX".  

In: Zbraně a náboje. - 9, 2007, č. 7, s. 36 - 41, 18 obr.  

 Charakteristika a popis opakovací brokovnice Remington 870. Výrobní technologie brokovnice. 

Konstrukce zbraně. Ovládání zbraně. Technické údaje Remingtonu 870 Tac-2. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007884 - ANAL 042091 

UHER, Michal 

Chcete do speciální jednotky? 

In: Zbraně a náboje. - 9, 2007, č. 7, s. 20 - 22.    

Pojem speciální jednotka. Přehled speciálních jednotek v ČR. Základní poţadavky u speciálních 

jednotek. Výběrové řízení. Výcvik ve speciální jednotce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007886 - ANAL 042093 

UHER, Michal 

Protiraketové jednotky. Bulharsko je připraveno.  

In: Zbraně a náboje. - 9, 2007, č. 7, s. 53 - 55, 8 obr.  

 Bulharský bezpečnostní systém z pohledu boje proti terorismu. Vnitřní bulharská bezpečnost. 

Charakteristika dvou speciálních jednotek - 68. brigáda speciálních sil a jednotka bojových 

plavců bulharského námořnictva Morski Razuznavatelen Otriad alias také Černomorski Akuli 

(Černomořští ţraloci) - výběr, výcvik, výzbroj, 

vybavení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007819 - ANAL 041190 

Weapons and Accessories Showcase [Ukázka nových zbraní a příslušenství].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 5, s. 44 - 47, 10 obr. 

 Výběr 12 nových výrobků zbraní, střeliva a příslušenství. Ke kaţdému je vyobrazení a stručná 

charakteristika včetně inovačních prvků. Mj. laserový označovač místa dopadu střely 

LaserBlaster při suchém tréninku střelby z pistole, podopaskový popruhový nosič na zásobníky, 

střelivo, svítilnu a další výbavu Spec4 Leg Rail, Souprava 100ks několika druhů speciálního 

střeliva pro různé účely Extreme Shock's ammunition. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007922 - ANAL 041854 

CHLUDIL, Ivan 

Remingtony z Iţevsku.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 32 - 33, 7 obr.  

 Naši střelci znají nejúspěšnější modely značky Remington, například opakovací kulovnice řady 

700, které se osvědčily nejen jako lovecké a sportovní, ale i jako armádní a policejní 

odstřelovačské pušky. Před třemi lety se v nabídce Remingtonu objevila nová skupina dlouhých 

zbraní se společnou obchodní značkou Spartan. Zbraně s logem Spartan se loni objevily i v 

našich obchodech, ale pohled zblízka odhalil v novém kabátě staré dobré známé "rusandy" z 

Iţevsku, v Evropě jiţ delší dobu prodávané pod obchodní značkou Baikal. Změny, které si 

zřejmě vyţádali američtí nákupčí, jsou spíše kosmetické. Popis několika nových modelů Spartan. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007913 - ANAL 041849 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby (24).  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 76 - 77, 2 obr.  

 Střelba za ztíţených podmínek. Schopnost rozhodování. Časový stres. Tělesná zátěţ a její vliv 

na schopnost ovládání zbraně. Rušivé akustické vlivy. Cvičení po bolesti. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007921 - ANAL 041853 

FENCL, Jiří 

Britské AR-15 na českém trhu.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 29, 3 obr.  

 Na trhu se v České republice nedávno objevily nové a dosud neznámé verze pouze 

samonabíjecích pušek AR-15, vyrobené britskou firmou Imperial Defence Services. Základní 

technické údaje. Zbraně dováţí praţská firma Proarms. 

CZ - cze: PA: jv/2007 
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007920 - ANAL 041852 

FENCL, Jiří - LIŠKA, Přemysl 

Krieghoff Semprio. 

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 26 - 28, 9 obr., 1 tab.  

 Německá firma Krieghoff vstoupila na trh s novinkou, s opakovací kulovnicí Semprio revoluční 

koncepce s originálním systémem "in-line". Kinematika a ergonomie zbraně jsou podřízeny 

rychlé, intuitivní střelbě. Opakovací systém in-line. Obsluha zbraně. Kombinované ruční 

napínání. Změna ráţe a take-down. Provedení. Výhody a nevýhody. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007912 - ANAL 041848 

HELEBRANT, Martin 

Walther PPS.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 6 - 8, 7 obr., 1 tab.  

 V 2.polovině 20.století se kapesní sebeobranné pistole dostaly na okraj zájmu, ale od 90.let 

zájem o tyto zbraně opět vzrostl. V letošním roce na veletrhu IWA 2007 představila německá 

firma Walther novou samonabíjecí pistoli v ráţi 9 mm Luger, nazvanou Polizeipistole Schmal 

nebo anglicky Police Pistol Slim (PPS), plochá policejní pistole. Cílem bylo nabídnout uţivateli 

pistoli určenou k ochraně ţivota, nošenou skrytě, ve výkonné ráţi. Popis nových modelů Walther 

PPS a Walther PPK. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007914 - ANAL 041850 

KLOZÍK, Pavel 

Ruger MK III Target.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 12 - 14, 6 obr., 1 tab.  

 Sportovní samonabíjecí pistole Ruger ráţe 22 LR byla první úspěšnou zbraní po druhé světové 

válce ve zrodivší se americké zbrojovce Sturm, Ruger and Co. Po modelech MK I a MK II byla 

nedávno zahájena výroba nového modernizovaného modelu MK III. Technický popis zbraně. 

Praktická zkouška. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007915 - ANAL 041851 

Vzduchovky na sebeobranu ? 

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 6, s. 15 - 17, 9 obr.  

 Na březnové výstavě zbraní v Norimberku upoutávaly pozornost návštěvníků stánku německé 

firmy Umarex mohutné pistole Desert Eagle. Aţ bliţší prohlídka vystavených zbraní vedla ke 

zjištění, ţe to nejsou palné zbraně, ale vzduchovky. Velký průměr ústí hlavní upozorňoval, ţe 

nejde o běţné vzduchovky. V názvu uvedená zkratka RAM (real action marker) představuje 

poměrně nový systém, který lze popsat jako něco mezi klasickými "kuličkovkami" (soft-air) ráţe 

6 mm a paintballovými zbraněmi ráţe 68 (17,3 mm). Vzduchovky systému RAM mají kalibr 43 

(10,9 mm) a mohou pouţívat kulaté střely z tvrdého plastu i značkovací. Jsou konstruovány tak, 

aby umoţňovaly realistický výcvik s minimální moţností poranění účastníků. Jejich nabídka 

jako zbraní pro sebeobranu je pravděpodobně jen reklamním trikem firmy Umarex pro zvýšení 

odbytu. 

CZ - cze: PA: jv/2007 
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VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

007863 - ANAL 042071 

FÁBERA, Michal 

Bezpečnostní systém.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 42.  

 Bezpečnostní systém je fungující soubor věcí, činností či jejich částí. Šest pravidel při realizaci 

bezpečnostního systému. Funkční kontrola vstupu do objektu. Kvalitní bezpečnostní opatření 

přispívají ke zvýšení image organizace a zvyšují moţnost včasného zachycení útočníka. Systém 

varování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007890 - ANAL 042096 

Kapitoly z historie hackingu. A přišel virus... : 6. díl. 

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 12 - 13, 1 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Historie počítačových virů. Experimenty s počítačovými viry. 

Virus Cascade. Morrisův červ. Další počítačové viry po roce 1989 aţ do roku 1996. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007892 - ANAL 042098 

MALINA, Patrik 

Unášíme firemní data : 3. díl.  

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 26 - 28, 7 obr.  

 Operační systém Windows, stejně jako všechny ostatní platformy, podporuje základní princip 

záznamu činnosti své i aplikací v něm spuštěných. V zásadě je tato činnost rozdělena na několik 

úrovní a vyhovuje tak koncepci, která je označena jako pořizování surových záznamů. jako 

samotný audit je označována nadstavbová úroveň sledování činnosti systému. Základní úskalí a 

moţnosti Windows. Audit činnosti operačního systému. Základní prvky řešení auditu činnosti 

pracovní stanice. Další skupinou je audit přístupu na souborový systém. Webová aplikace Optim 

Access Report Center. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007893 - ANAL 042099 

MALÝ, Robert 

Jsme připraveni na hrozbu, kterou představuje špionáţní software? 

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 32 - 33, 1 obr., 1 tab.  

 Problém špionáţního softwaru. Nová pravidla v boji proti spamu, špionáţnímu softwaru 

(spywaru) a škodlivému softwaru (nalicious software). Zavedení systémové bezpečnostní 

politiky (SBS), která řeší bezpečnost ve všech relevantních oblastech. Rozdělení spywaru podle  

závaţnosti dopadu. Reakce na incident. Forenzní analýza. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007903 - ANAL 042103 

NÁPLAVA, Pavel 

EndPoint Security IV: Chráníme opravdu všechno? 

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 40 - 41, 3 obr.  

 EndPoint a jeho ochrana. Úrovně zabezpečení. Všechny popsané vlastnosti a schopnosti se v 

oblasti bezpečnosti označují pod pojmem antitampering. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007891 - ANAL 042097 

NARAINE, Ryan 

Nástroje na blokováni virů.  

In: Security World. - 2007, č. 3, s. 14 - 21, 10 obr., 1 tab.  

 Před dvaceti lety se objevil počítačový virus. Od té doby řádí viry hůře a zákeřněji neţ kdykoli 

předtím. Výsledky přísných laboratorních testů špičkových antivirových programů. Nejlepší 

antiviry seřazené podle výsledků. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007933 - ANAL 042407 

POST, Gerald V. - KAGAN, Albert 

Evaluating information security tradeoffs: Restricting access can interfere with user tasks 

[Informační bezpečnost, omezování přístupů a potřeby uţivatelů. Hodnocení působení 

protikladných opatření na funkčnost celého systému.].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 3, s. 229 - 237, 6 obr., 3 tab., lit. 18.  

 Práce se zabývá vlivem bezpečnostních opatření na komplikovanost práce uţivatelů systému a 

sníţení vyuţitelnosti systému. Srovnávání míry poskytované informační bezpečnosti a 

vyuţitelnosti systému. Přehled relevantní literatury a výsledků vlastního výzkumu. Doporučení. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007919 - ANAL 042406 

SCHULTZ, E.E. 

Mobile computing: The next Pandora's Box [Práce s mobilními počítači - další Pandořina 

skříňka].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 3, s. 187.  

 Úvodní článek tohoto čísla. Upozorňuje na četná nová ohroţení informací provozovaných na 

mobilních počítačích. Slabá místa počítačové bezpečnosti. Příklady. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007826 - ANAL 042061 

FÁBERA, Michal 

Co je bezpečnost majetku a osob.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s.6.  

 Definice "bezpečnost majetku a osob". Majetek ve firmě - ztráty, poškození, útok na osobu, 

nátlak. Únik informací. Ochranná zařízení - elektronická ochrana, fyzická ochrana, 

dokumentace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007831 - ANAL 042066 

FRIČ, Vlastimil 

20000 mikroteček zloděj hned tak neodstraní .... 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 24 - 25, 5 obr.  

 V ČR je v průměru odcizen 1 automobil kaţdých 25 minut (denně 50 - 70 vozidel). Nelichotivé 

statistiky jsou způsobeny řadou faktorů a jednáním z nich je snadnost přihlášení vozidla 

s pozměněnými identifikátory do provozu. Systém identifikační ochrany vozidel. AUTODOT 

OCIS - umístění speciálních holografických prvků. Přednosti AUTODOT OCIS. Způsob 

ochrany AUTODOT OCIS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007833 - ANAL 042068 

KADLEC, Kamil 

Problematika zabezpečení motorových vozidel a její trendy z pohledu společnosti 

CONSTRUCT.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 26 - 28, 6 obr.  

 Mechanické zabezpečovací prostředky motorových vozidel. Elektromechanické zařízení. 

Elektrické zabezpečovací systémy. Vyhledávací systémy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007832 - ANAL 042067 

Kdo hlídá klidný spánek.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 25, 1 obr.  

 Podle policejních statistik odcizí zloději ročně přes 200 tisíc aut. Objasněnost krádeţí je přitom 

pouhých 17 procent. Zabezpečovací systém SHERLOG. Princip zabezpečovacího systému 

SHERLOG – radiové vyhledávání. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007834 - ANAL 042069 

Koupě ojetiny není rizikové, pokud znáte tato pravidla.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 30 - 36, 26 obr., 1 tab.  

 SOVA - Sdruţení na ochranu vlastníků automobilů. Cíle SOVA je chránit práva vlastníků 

automobilů. SOVA prosazuje zprůhlednění prodeje ojetin, zvýšení bezpečnosti na silnicích a 

omlazení vozového parku v Česku. Kontrola základních identifikátorů vozidla – laická kontrola 

(kontrola roku výroby, bezpečnostní pásy, VIN, typový štítek, typ a výrobní číslo motoru, 

kontrolu roku výroby). Prověření původu vozidla, identifikátorů vozidla. Základní postup 

odborné kontroly identifikátorů. Administrativní kontrola vozidla, kontrola identifikátorů 

vozidla. Magneticko-prášková metoda. Fotodokumentace. Prověřování auta v databázi MV ČR. 

Právní kontrola. Příklady. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007828 - ANAL 042063 

Nové řešení pro bezpečnost automobilů. 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 11, 1 tab.  

 Autoalarm s GSM komunikací a GPS navigací. Charakteristika a popis autoalarmu ATHOS CA 

- 1803BT. Technické parametry autoalarmu ATHOS CA - 1803BT. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007829 - ANAL 042064 

RAK, Roman 

Individuální identifikace vozidla.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 12 - 20, 11 obr., 6 tab.  

 Význam individuální identifikace vozidla. Vehicle Identification Number - VIN. Správné 

názvosloví VIN - český ekvivalent Identifikační číslo vozidla. Základní struktura VIN. Světový 

kód výrobce - W.M.I. Popisný kód vozidla - V.D.S. Kód typu. Kontrolní číslice. Rejstříkový kód 

vozidla - V.I.S. Význam VIN. Rady. Moderní trendy v prověřování vozidel. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007830 - ANAL 042065 

RAK, Roman 

Komplexní pohled na identifikaci vozidel. 
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In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 21 - 23, 4 obr.  

 V roce 1999 bylo ve světě evidováno řádově 360 milionů nových vozidel. Kaţdoročně je 

vyráběno asi 40 milionů nových vozidel. V praxi proto vzniká potřeba jednoznačně identifikovat 

konkrétní vozidlo. Základní, nejdůleţitější označování provádí výrobce vozidla pomocí 

mezinárodních norem pro VIN (Vehicle Identification Number). Státní poznávací značka (SPZ). 

Evidenčně - správní identifikace. Policejně - soudní identifikace. Primární a sekundární 

identifikační znaky. Změna technologie identifikace vozidla v devadesátých letech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007827 - ANAL 042062 

STUCHLÍK, Jan 

Zabezpečení motorových vozidel. Úvaha pro jejich majitele. 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s.8 - 10, 9 obr.  

 Moţnosti zabezpečení vozidla. Druhy zabezpečení. Pokrádeţové systémy monitorující a 

vyhledávací. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

007882 - ANAL 042090 

DRTINA, Emerich - KOLLER, Martin 

Americká taktická protiraketová obrana.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 6, s. 18 - 21, 11 obr.  

 Z hlediska efektivní obrany ČR před raketovým úderem mají nejvyšší hodnotu prostředky 

taktické protiraketové obrany. Jako první byl jejich vývoj realizován v USA. Taktická 

protiraketová obrana v praxi. Systém PATRIOT. Protiraketový systém THAAD. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007897 - ANAL 041199 

DRTINA, Emerich - KOLLER, Martin 

Radary a Česká republika.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 5, s. 18 - 21, 9 obr.  

 Aktuální informace k radarovým systémům a radiolokátorům v Československu a v ČR a k 

radarům základních typů GBR a SBR ve světě v souvislosti s moţnou instalací radaru GBR v 

Brdech. Údaje z poskytnutých technických informací (chybí vyzařovací charakteristiky s 

relevantními grafy). K brdské verzi XBR - X Band Radar, pracující v pásmu X. Odkaz na 

informaci k radarům včasné výstrahy v č. 3/2007.  

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007878 - ANAL 042086 

MAREK, Vladimír 

Výbava skrytých útočníků.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 6, s. 6 - 9, 11 obr.  

 Výstroj a výzbroj speciální jednotky (601.) se zásadním způsobem odlišuje od standardního 

vybavení zbytku naší armády. Je to dáno speciálními úkoly, které musí tato skupina plnit. 

Přehled výzbroje a vybavení speciální jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007879 - ANAL 042087 

MAREK, Vladimír 

Údery z vyloďovacích člunů.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 6, s. 10 - 12, 7 obr.  

 Příslušníci 601. skupiny speciálních sil absolvovali po výcviku v dţungli v březnu 2007 i 

cvičení v polárních oblastech Norska. Eliminace polovojenských jednotek. Námět cvičení. 

Dvoudenní či třídenní akce. Nejvýznamnější akcí cvičení byl výsadek z rychlých člunů a 

následná akce ve zdejším členitém terénu, která trvala pět dní. Závěr cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007898 - ANAL 041200 

MAREK, Vladimír 

Past na zbraně a výbušniny.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 5, s. 8 - 11, 10 obr.  

 Ke speciálnímu výcviku psů a přípravě psovodů na úkoly v rámci zahraničních misí. Ze 

zkušeností z misí v Kosovu a Afganistánu. Veterinární základna Grabštejn, současné potíţe se 

získáváním dostatku vhodných psů a potřeba chovné stanice. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

007789 - ANAL 042050 

BERGLOWIEC, Petr - SOVINSKÝ, Stanislav - KAŠPAR, Tomáš - VÁLEK, Dušan 

Mobilní operační středisko.  

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

 Charakteristika mobilního operačního střediska (MOS). Koncepce MOS HZS MSK. Popis 

technického řešení MOS. Základní technické údaje. Prostorové uspořádání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007864 - ANAL 042072 

JAROŠ, Marek 

SHZ na bázi inertních plynů - ideální řešení pro výpočetní techniku.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 3, s. 44 - 46, 9 obr.  

 Historie plynového hašení. Jedním ze základních pravidel poţární ochrany je tzv. trojúhelník 

hoření, který vyjadřuje tři podmínky pro vznik ohně a hoření. Jsou to přítomnost hořlavé látky, 

dostatečná teplota a přísun kyslíku. Pro účely hašení se vyuţívají argon a dusík, případně jejich 

směsí. Přehled pouţívaných inertních plynů a směsí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007821 - ANAL 042056 

KARDA, Ladislav - KAVAN, Štěpán 

Vzdělávání cestující veřejnosti.  

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

 Preventivně-výchovná a propagační činnost HZS. Působení na cestující veřejnost. Obsahové 

zaměření příslušníků poţární ochrany úseku prevence a plánování. Účinná forma a přínos pro 

zvyšování právního vědomí občanů, kteří denně cestují hromadnými dopravními prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007792 - ANAL 042052 

SÝKORA, Vlastimil 

Výrobci ochranných prostředků.  

In: 112. - 6, 2007, č. 6, s. 19, 1 obr.  

 Výrobní program firem EGO Zlín. Je významným dodavatelem systémů biologické ochrany, 

mobilních pracovišť a záchranných prostředků pro řešení mimořádných situací, válečných 

konfliktů, vojenských misí i humanitárních akcí. Nabízí komplexní systém ochrany na principu 

podtlaku, přetlakové stany, mobilní polní pracoviště. Biologická a chemická ochrana. Mobilní 

pracoviště. Prostředky pro IZS.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007794 - ANAL 042053 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Deset let Vzdělávacího a technického ústavu civilní ochrany Slovenské republiky.  

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

 Vzdělávací a technický ústav civilní ochrany SR, který z hlediska svojí činnosti sdruţuje 

vzdělávací, výcvikovou a servisně-opravárenskou činnost a laboratorní kontrolu nebezpečných 

chemických a radioaktivních látek. Historický vývoj ústavu. Vzdělávání a příprava. Kontrolní 

chemické laboratoře civilní ochrany. Ediční a publikační činnost. Zahraniční aktivity. 

CZ - cze: PA: ká/2007 


