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ALKOHOL, DROGY 
 

008142 - ANAL 042618 

HAMPL, K. 

Marihuana - nejčastěji uţívaná první ilegální droga.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 173 - 185, 6 tab., lit. 12.  

 V roce 2000 - 2005 bylo přijato do lékařské péče 300 nových pacientŧ. Z tohoto počtu označilo 

226 pacientŧ (75 procent) marihuanu jako první uţitou ilegální drogu. Následně pak 153 

pacientŧ (68 procent) uţilo další, druhou ilegální drogu, nejčastěji metamfetamin (pervitin) a 

heroin. Nejčastěji udávaný věk první zkušenosti s marihuanou byl 15 let. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

008000 - ANAL 042142 

KLOUDOVÁ, Marie 

Rychlá diagnostika drogových závislostí.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 3, s. 18 - 19, 4 obr., 2 tab.  

 Problematika drogových závislostí. Moţnosti testování drogových  závislostí v terénu, domácím 

prostředí i v ordinacích praktických lékařŧ. Pojem toxikománie. Nejzákladnější informace o 

drogách, které lze stanovit pomocí rychlých testŧ. Princip testŧ z moče a slin. Přehled nástupu a 

trvání účinku drog. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008143 - ANAL 042619 

KOVÁCSOVÁ, E. 

Správa z 3. ročníku medzinárodního seminára "Šport a droga".  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 186 - 188 

Akce: Šport a droga [Seminář]. Vysoké Tatry (SR), 12.04.2007-14.04. 2007.  

 Ve dnech 12.-14.4.2007 se uskutečnil 3. ročník mezinárodního semináře na téma "Šport a 

droga" ve Vysokých Tatrách. Cíle tohoto semináře je kaţdoročně připomínat a poukazovat na 

význam sportu v ţivotě lidí se závislostí na drogách, diskutovat o úloze sportovních aktivit při 

vzniku a rozvoji závislosti, vyměňovat si informace a zkušenosti mezi představiteli a  

koncepcemi jednotlivých zařízení, které byli zastoupené na semináři 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

008010 - ANAL 042148 

LINHART, Jaroslav 

Psí čich bude vystřídán čipovým senzorem.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 7, s. 10, 1 obr.  

 Dvojice vědcŧ ze státu Georgia vytvořili unikátní zařízení, které dokáţe detekovat nepatrné 

mnoţství chemické substance, ale dovede také jednotlivé chemické sloučeniny od sebe vzájemně 

rozlišovat. Nahrazování psŧ při vyhledávání drog tímto přístrojem. "Umělý nos", určuje naprosto 

přesně, zda se jedná o kokain či jinou substanci, nebude uţ třeba provádět u nalezených látek 

další chemické rozbory. Další testy tohoto přístroje, který by měl být příruční, všestranný 

pachový detektor, potrvá ještě několik let. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008140 - ANAL 042616 

NOCIAR, A. 

Estimations of Alcohol Dependence Levels Among 15 - 19 Years old Students in Slovakia.  
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In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 145 - 162, 5 grafŧ, 10 tab., lit. 8.  

Bratislava, okr. SR  Prŧzkumy školních ţákŧ a studentŧ na Slovensku a pití alkoholických 

nápojŧ. Prŧzkumy se rozšířili o otázky na odhad věku první zkušenosti s pitím třech hlavních 

druhŧ alkoholických nápojŧ, problémového pití a závislosti na alkoholu. Pouţité metody a 

výsledky. 

SLK - eng: PA: ká/2007 

 

008144 - ANAL 042620 

NOVOTNÝ, V. 

Problematika závislostí na 16. kongresu AEP v Madride (Marec 2007).  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 188 - 190 

Akce: Problematika závislostí [Kongres AEP]. Madrid (ŠPANĚLSKO), 17. 03.2007-21.03.2007.  

 Struktura programu Kongresu evropských psychiatrŧ, kterou kaţdý rok pořádá Asociace 

evropských psychiatrŧ (AER). Program tvoří několik plenárních přednášek, sympozií a vývěsek. 

Dne 17.-21.3.2007 se konal v Madridu. Několik témat z kongresu AEP. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

008100 - ANAL 042436 

OLSZOWY, Zofia - ALBERT, Margaret - CELIŇSKI, Rafal - KULIKOWSKA, Joanna - 

ROJEK, Sebastian 

Trudnošci opiniodawce w sprawach dotyczacych substancji psychoaktywnych w ruchu 

drogowym [Problémy při určování psychoaktivních látek v drogovém prostředí].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 2, s. 210 - 214, 4 tab., lit. 9.  

 Problematika zjišťování uţití psychoaktivních látek u narkomanŧ a alkoholikŧ, poţívajících více 

druhŧ drog. Nárŧst takovýchto případŧ v Polsku. Výsledky krevních testŧ. Diskuze k 

problematice. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

008141 - ANAL 042617 

SHAHPESANDY, H. 

Biologické markery alkoholizmu a ich význam v klinickej praxi.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 163 - 171, lit. 29.  

 Rozdělení markerŧ alkoholismu. Poruchy zpŧsobené velkým uţíváním alkoholu. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

008139 - ANAL 042615 

ŠTELIAR, I. - OKRUHLICA, Ľ. 

Príspevok k problematike odhadu problémového uţívania drog na príklade pre Bratislavu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 3, s. 129 - 144, 1 tab., lit. 10.  

 Metodické zpracování jednoho z pěti klíčových indikátorŧ Evropského monitorovacího centra 

pro drogy a drogovou závislost – s indikátorem problematického uţívání drog na konkrétním  

příkladě pouţití jeho lokálního odhadu pro Bratislavu. Pojem "problémové uţívání drog". 

Metodologie - metody. Vzorky a metody. Výsledky, diskuze a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

008013 - ANAL 042151 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2006.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 7, příloha s. 1 - 12, 4 obr.  

 Výroční zpráva NPC za rok 2006. Stručná informace o vývoji NPC, která ve své historii prošla 

v dŧsledku reorganizací jednotlivých sloţek dřívější federální a současné republikové policie  
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řadou systémových změn. Obchodování s drogou. Akce policie NPC. Regionální specifika 

obchodu s omamnými a psychotropními látkami v ČR. Skupina metodiky a prevence NPC. 

Mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007962 - ANAL 042112 

ZUKLA, Jiří 

Strategie proti alkoholu.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 28, s. 24 - 25, 1 obr., 1 tab.  

 Rada EU vyzvala Evropskou komisi, aby předloţila návrh celkové strategie Evropských 

společenství zaměřenou na zmírňování škodlivých účinkŧ alkoholu, která by doplňovala 

vnitrostátní politiky. Čtyři teoretické moţnosti pro budoucí politiku zmírňování škodlivých  

účinkŧ alkoholu. Rizikové faktory při poţívání alkoholu. Dŧvody pro opatření na úrovni Unie. 

Prostředek na sníţení škodlivých vlivŧ. Statistika alkoholismu u mládeţe (15 - 16 let) ve státech 

EU. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

008061 - ANAL 038585 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Červená karta domácím tyranŧm.  

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 7 - 8, s. 36 - 37, obr.  

 Cíl kampaně Bílého kruhu bezpečí k zákonu č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. 

Moţnost vykázání ze svého domova za domácí násilí (červená karta). Vykázání z právního a 

psychologického hlediska, nutnost zhodnocení míry ohroţení, která hrozí od násilné osoby. 

Modifikace psychologické metody pro predikci chování násilné osoby pro potřeby policie, která 

vyuţívá od 1.1.2007 adaptovanou verzi metody SARA (Spousal Assault Risk Assessment).  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008063 - ANAL 042421 

FREEMAN, Naomi J. 

Predictors of Rearrest for Rapist and Child Molesters on Probation [Odhad rizik odsouzení ke 

ztrátě svobody pachatelŧ sexuálního obtěţování dětí a znásilnění v probaci].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 6, s. 752 - 768, 5 tab., lit. 60.  

 Analýza výsledkŧ rozsáhlého následného prŧzkumu (s vyuţitím databáze a registru státu New 

York, USA) recidivy pachatelŧ sexuální kriminality v probaci. Porovnání rizik recidivy u 

pachatelŧ znásilnění a pachatelŧ odsouzených za sexuální obtěţování dětí s vytypováním 

hlavních rizikových faktorŧ. Rizika další sexuální nebo jiné kriminality. Přehledy výsledkŧ a 

diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008102 - ANAL 041871 

FRIEDRICHS, David O. 

Political Corruption as White-Collar Crime [Politická korupce jako kriminalita bílých límečkŧ]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 2 - 3, s. 91 - 102, lit. 32.  

 Politická korupce je zde charakterizována jako příbuzná forma kriminality bílých límečkŧ s 

přihlédnutím ke vztahu mezi státní kriminalitou a tradiční kriminalitou finanční. Typologie státní 
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kriminality, včetně totalitních, represivních, korupčních a nedbale hospodařících státŧ, je 

provedena s dŧrazem na specifické souvislosti s politickou korupcí. O několika klíčových 

termínech (zneuţití moci, politická korupce, úplatkářství, politické skandály) se diskutuje 

pomocí pojmových aspektŧ a definic. Hybridní formy finanční kriminality, zvláště zločiny 

globalizace, jsou definovány ve vztahu k problémŧm politické korupce. Definice, pojem a 

klasifikace politické korupce jsou základem pro další výzkum v této oblasti. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007963 - ANAL 042113 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Sociální aspekty trestné činnosti dětí a mladistvých. 

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 29, s. 8 - 11, 2 obr.  

 Jevy, které negativně ovlivňují vývoj dětí vyrŧstajících v nejzaostalejších sociálně vyloučených 

romských komunitách. Výchova v romských rodinách. Dalším jevem je vzdělání, 

nezaměstnanost, předčasné rodičovství, nestabilní rodinné prostředí, bydlení, zadluţování. 

Kriminalita. Sociální kontakty s majoritní populací. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008062 - ANAL 042420 

GOLDBERG, Julie H. 

Worldview of High-Risk Juvenile Delinquents: Relations to Decisions to Shoot [Vnímání a 

pohled na svět u vysoce rizikových mladistvých pachatelŧ a souvislosti s rozhodnutím střílet]. 

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 6, s. 846 - 861, 3 tab., lit. 36.  

 Analýza studií a vlastního prŧzkumu rizikových faktorŧ vedoucích k násilné kriminalitě 

mladistvých. Souvislosti ţivotními zkušenostmi utvářeného názoru na svět s rozhodnutím pouţít 

zbraň a zastřelit. Formulace otázek, charakteristika respondentŧ, přehledy a výsledky prŧzkumu. 

Diskuze.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008109 - ANAL 042441 

HAYDEN, Carol - WILLIAMSON, Tom - WEBBER, Richard 

Schools, Pupil Behaviour and Young Offenders [Školy, chování školáka a mladiství pachatelé]. 

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 2, s. 293 - 310, 3 obr., lit. 38.  

 Moţnosti školy v realizaci účinných programŧ prevence a redukce případŧ trestného jednání 

mladistvých. Analýza vlivu prostředí a okolí bydliště (rázu sídliště, čtvrti) s vyuţitím 

geografického klasifikačního systému MOSAIC a případové studie kriminality v britském 

Nottinghamshire v období let 1999 aţ 2003. Závěry a doporučení.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008093 - ANAL 041869 

HERBERS, Karin - LÜTGERT, Heike - LAMBRECHT, Jürgen 

Tötungsdelikte an Frauen durch (Ex-) Intimpartner : Polizeiliche und nicht-polizeiliche 

Erkenntnisse zur Tatvorgeschichte [Případy zabití ţeny jejím (bývalým) intimním partnerem. 

Policejní a nepolicejní poznatky z historie jednotlivých případŧ].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 6, s. 377 - 385.  

 Výsledky kriminologické analýzy trestných činŧ (nebo pokusŧ o trestný čin), při kterých byly 

zabity ţeny svým partnerem. Prŧzkum byl proveden ve správním obvodu Detmold (Severní 

Porýní-Vestfálsko). Studie se soustřeďuje na policejní a nepolicejní poznatky o domněle 

relevantních událostech, které předcházely trestnému činu v rozmezí 2 týdnŧ nebo 48 hodin před 

spácháním trestného činu. Jde o 92 případŧ z let 2002 - 2005. V 54 případech (tj. 60 procent) šlo  
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o bývalé intimní partnery. V 80 procentech případŧ bylo prokázáno dřívější násilí ve vzájemném 

vztahu. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007954 - ANAL 041864 

KARSTEDT, Susanne 

From the Crimes of the Powerful to the Crimes of Power : An Uncomfortable 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 

 

008084 - ANAL 041866 

KLEY, Evelyn 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. : Sexuelle Gewalt gegen Kinder - ein 

ubiquitäres gesellschaftliches Phänomen ? [Trestné činy proti sexuálnímu sebeurčení. Sexuální 

násilí proti dětem - všudypřítomný společenský fenomén ?].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 7, s. 455 - 463, 5 tab., 6 schémat, lit. 12.  

 Sexuální kriminalita a pohlavní zneuţívání dětí v dnešním Německu ve statistice. Míra 

objasněnosti. Porovnání s dřívějším obdobím (od roku 1960). Vztah mezi pachatelem a obětí. 

Vliv sociálního prostředí. Příčiny sexuální kriminality z hlediska antropologie, sociologie a 

psychiatrie. Terapie pachatelŧ sexuální kriminality. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008011 - ANAL 042149 

LINHART, Jaroslav 

Terorismus v EU - 2006.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 7, s. 11, 1 obr.  

 Podle zprávy Europolu došlo v roce 2006 na území státŧ EU k celkem 498 teroristickým 

útokŧm. Útoky se uskutečnily především na Korsice (283), ve Španělsku (145) a v Řecku (25). 

Další postiţené státy. Členění teroristických útokŧ do čtyř skupin. Útoky těchto skupin. Počty 

zadrţených podezřelých. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008085 - ANAL 041867 

LIPPERT, Frank - SÜRMANN, Heike 

Wirtschaftskriminalität und Internet : Lage und Entwicklungstendenzen der Nutzung eines neuen 

Tatmittels in alten Kriminalitätsfeldern [Hospodářská kriminalita a internet. Situace a vývojové 

tendence vyuţití nového prostředku ve starých oborech kriminality].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 4, s. 231 - 235, lit. 17.  

 V oblasti hospodářské kriminality je stále více pouţíván (a zneuţíván) internet. Tento trend 

bude zřejmě pokračovat, protoţe uţivatelŧ internetu je stále více, internet je cenově přístupnější 

a přístup k němu jednodušší. Jde hlavně o softwarové pirátství, krádeţe informací, vyzrazení  
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podnikových a obchodních tajemství, ale také o zásahy do infrastruktury informační technologie. 

Pro účinné potírání této kriminality je zapotřebí spolupráce mezi státními a soukromými 

organizacemi na národní a mezinárodní úrovni. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008099 - ANAL 041870 

NAPLAVA, Thomas 

Macht Kriminalität Angst ? : Ergebnisse einer landesweiten Bevölkerungsbefragung durch die 

Polizei in Nordrhein-Westfalen [Je kriminalita příčinou strachu ? Výsledky prŧzkumu u místních 

obyvatel, provedeného policií v Severním Porýní-Vestfálsku].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 6, s. 392 - 396, 4 obr.  

 Aby bylo moţno sníţit strach z kriminality, je nutno znát příčiny tohoto strachu. Podmínky pro 

vznik strachu z kriminality byly zkoumány na individuální úrovni jedince a v sociálně prostorové 

dimenzi obytných částí města. Zvláště byl zkoumán vzájemný vztah mezi sociálním prostředím, 

policejně registrovanou kriminalitou a strachem z kriminality. Vyhodnocení výsledkŧ prŧzkumu. 

Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008125 - ANAL 042445 

PALMER, Emma J. - HOLLIN, Clive R. 

The Level of Service Inventory-Revised With English Women Prisoners [Metoda odhadu rizik 

recidivy LSI-R u britských vězenkyň].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 8, s. 971 - 984, 1 obr., 4 tab., lit. 32.  

 Prezentace pouţití zdokonalené psychometrické metody LSI-R na vzorku 150 ţen ve výkonu 

trestu v britských věznicích. Popis metody a přehledy výsledkŧ včetně odhadu rizik recidivy 

(dalšího odsouzení po propuštění). Diskuze, efektivnost LSI-R. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008111 - ANAL 042443 

PRIDEMORE, William Alex 

Change and stability in the Characteristics of Homicide Victims, Offenders and Incidents During 

Rapid Social Change [Vývoj charakteristik vraţd, jejich pachatelŧ, obětí a případŧ v období 

bouřlivých společenských změn].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 2, s. 331 - 345, 1 tab., lit. 45.  

 Rozbor statistických údajŧ vraţd v 90. letech v postsovětském Rusku, v období prudkých 

společensko-ekonomických a politických změn. Termín kriminologicky přechodné období 

(criminological transition), jeho obsah a význam. Počet vraţd (ročně téměř 30 na 100 tis. 

obyvatel) patří mezi nejvyšší na světě. Tabulkový přehled statistiky obětí, pachatelŧ a okolností 

vraţd v r. 1998 v relaci k období let 1989 aţ 1991. Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008005 - ANAL 038578 

ŠTUDENTOVÁ, Milada 

Podvody, krádeţe a některá další trestná činnost spojená s Internetem 

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 6, s. 15 - 18.  

 Internet jako výhodný zpŧsob pro páchání nejrŧznějších podvodŧ. Uvedeny některé zpŧsoby, 

jak prostřednictvím internetu získat nelegálně zisk na úkor jiné osoby. Jedná se např. o bankovní 

podvody (carding - zneuţívání platebních karet, CyberCash, homebanking, phishing) nebo o tzv. 

pyramidové hry (např. letadlo). Další moţnosti zneuţívání internetu - dialer, phreakig, zneuţití  
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elektronického obchodu, "láska na první e-mail", podvodné inzerce. Závěr.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008126 - ANAL 042446 

FELSON, Richard B. - BURCHFIELD, Keri B. - TEASDALE, Brent 

The Impact of Alcohol on Different Types of Violent Incidents [Rŧzné druhy násilí ovlivněné 

alkoholem].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 8, s. 1057 - 1068, 2 obr., 2 tab., lit. 34.  

 Výzkum vlivu alkoholu na riziko násilí u rŧzných druhŧ násilné kriminality. Vyuţití údajŧ 

federálního přehledu násilí vŧči ţenám a muţŧm NWAW. Mj. ukazuje se, ţe riziko a případy 

násilí pod vlivem alkoholu vzrŧstají v případech přímého fyzického násilí proti osobám, které 

pachatel nezná. U osob, které se znají je případné násilí intenzivnější a dochází k němu i bez 

poţití alkoholu. Pachateli sexuálního násilí v opilosti bývají muţi. Tabulkový přehled výsledkŧ 

a diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008149 - ANAL 042452 

PARMAR, Alpa - SAMPSON, Alice 

Evaluating Domestic Violence Initiatives [Vyhodnocení iniciativ proti domácímu násilí].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 4, s. 671 - 691, 1 obr., lit. 62.  

 Opatření ke sniţování počtu případŧ domácího násilí. Kritika některých takovýchto programŧ 

praktikovaných ve Velké Británii. Potřeba komplexního pohledu na problém. Závěry výzkumu 

včetně vyhodnocení 3 projektŧ. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008127 - ANAL 041878 

ROBERT, Jean-Philippe 

La lutte contre les escroqueries, l'affaire de tous [Boj proti podvodŧm je věcí všech].  

In: Civique. - 2007, č. 160, s. 52 - 53, 2 obr.  

Rec. na : Cols blancs et mains sales [monografie] : Économie criminelle, mode d'emploi / Noel 

Pons. 

 Ve své knize "Bílé límečky a špinavé ruce" (Cols blancs et mains sales) se její autor Noel Pons 

zabývá finanční a hospodářskou kriminalitou ve všech sférách lidské činnosti, nevyjímaje ani 

sport a hry. Zároveň se zamýšlí nad moţnostmi potírání této kriminality v 

současném světě. 

FR - fre: PA: jv/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

008124 - ANAL 041877 

HATSCH, Didier - KEYSER, Christine - HIENNE, Rémi - BERTRAND, Ludes 

Resolving Paternity Relationships Using X-Chromosome STRs and Bayesian Networks [Určení 

paternity zkouškou x-chromozomu metodou STR a pouţitím Bayesova vzorce].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 4, s. 895 - 897, 3 obr., lit. 8.  

 Studie pojednává o dvou případech určování otcovství: 1) osoba tvrdí, ţe je dcerou zesnulého 

pana XY, ale rodiče zesnulého to popírají, 2) dvě nevlastní sestry mají údajně společného otce 

XY, který se k nim nehlásí a otcovství popírá. Určování otcovství bylo provedeno pomocí  
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Bayesova vzorce v kombinaci s metodou STR (short tandem repeat). Výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008080 - ANAL 041865 

HEUBROCK, Dietmar - DORN, Christina - STADLER, Michael A. 

Die forensische Bewegungsanalyse : Ansätze zur Ermittlung (teil-) maskierter Straftäter durch 

computergestützte Gangbildvergleiche [Forenzní analýza pohybu. Podněty k identifikaci 

(částečně) maskovaných pachatelŧ porovnáním počítačových záznamŧ chŧze].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 7, s. 436 - 442, 7 obr., 2 tab., 4 grafy, lit. 15.  

 Metoda identifikace pachatelŧ, zvláště při trestném činu přepadení nebo vloupání, pomocí 

analýzy chŧze a pohybu. Vyuţívá se nejnovějších poznatkŧ fyziologie, neurologie, antropologie. 

Biometrické vyhodnocení výsledkŧ. Další moţnosti srovnávací analýzy pohybu. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008059 - ANAL 042189 

HLAVÁČEK, Jan 

O místě činu - ale s chybami.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 68, 1 obr.  

Rec. na : Místo činu - základní prŧvodce kriminalistickými metodami [Monografie] / Přel. 

Jarmila Kantová Richard Platt : Slovart, 2005. 

 Monografie - Základní prŧvodce kriminalistickými metodami. Vysvětlení základních problémŧ. 

Celá publikace je logicky uspořádána. Obsahuje kapitoly věnované práci na místě činu, zpŧsobu 

ohledání oběti, metodám identifikace osob a zjišťování totoţnosti, metodám identifikace 

podezřelého, analýze dŧkazŧ - metodám identifikace stop, které pachatel zanechal  na místě činu. 

Zařazení příloh, terminologický slovník. Vydavatel u této publikace nezvládl však odbornou 

kriminalistickou terminologii. Překlad bohuţel neprošel odbornou korekturou, proto je publikace 

vhodná pro mládeţ a veřejnost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008092 - ANAL 041868 

KLAMING, Laura - HEUBROCK, Dietmar 

Operative Fallanalyse bei Raubdelikten : Der Modus Operandi von Raubtätern [Operativní 

analýza v případech loupeţe. Modus operandi pachatelŧ loupeţe].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 5, s. 308 - 311, 1 tab., 2 obr., lit. 12.  

 Operativní analýza trestného činu (OFA) se pouţívá při objasňování vraţd a sexuálních 

trestných činŧ, méně jiţ při objasňování loupeţí a určování typu pachatele. Aţ v posledních 

letech se objevilo několik mezinárodních výzkumných projektŧ týkajících se chování pachatele, 

souvislostí mezi jednotlivými aspekty MO (modus operandi) a mezi MO a typickými rysy 

pachatele. Cílem je stanovit relevantní souvislosti, které bude moţno vyuţít v dalším vyšetřování 

případŧ loupeţného přepadení. K tomu patří i časové a geografické aspekty provedení trestného 

činu. Zmíněné projekty jsou potřebné nejen proto, ţe trestné činy loupeţe mají nejniţší míru 

objasněnosti v kategorii násilných trestných činŧ. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008123 - ANAL 041876 

LAZA, Désiré - NYS, Bart - DE KINDER, Jan - KIRSCH-DE MESMAEKER, Andrée - 

MOUCHERON, Cécile 

Development of a Quantitative LC-MS/MS Method for the Analysis of Common Propellant 

Powder Stabilizers in Gunshot Residue [Vývoj kvantitativní metody LC-MS/MS pro analýzu 

stabilizátoru stop střelného prachu v povýstřelových zplodinách].  
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In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 4, s. 842 - 850, 6 obr., 4 tab., lit. 34.  

 Popis nové metody LC-MS/MS (liquid chromatography mass spectrometry). Přehled pouţitých 

materiálŧ. Výsledky testŧ. Vyhodnocení výsledkŧ a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008103 - ANAL 041872 

NELSON, Kimberlyn - MELTON, Terry 

Forensic Mitochondrial DNA Analysis of 116 Casework Skeletal Samples [Forenzní analýza 

mitochondriální DNA u 116 kosterních vzorkŧ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 3, s. 557 - 561, 2 obr., 2 tab., lit. 23.  

 Studium 116 kosterních pozŧstatkŧ, shromáţděných od února 1999 do května 2005. Profil 

mitochondriální DNA byl získán v 83,6 procentech všech vzorkŧ. Jednalo se o dvě kategorie 

vzorkŧ: 1) identifikace pro soudní účely, 2) identifikace pro určení příbuzenských vztahŧ. 

Pravděpodobnost získání plného profilu mitochondriální DNA byla větší u první kategorie 

případŧ. Popis metody a vyhodnocení výsledkŧ. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008052 - ANAL 042183 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Analýza řeči.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 47 - 48.  

 Problematika odborné analýzy řeči. Forenzní lingvistika. Metoda INGUA. Lingvistické analýzy 

pŧvodu - reakce z úseku vědy a další vývoj. Moţnost vyuţití této analýzy v kriminalistické praxi 

a v trestním řízení (např. anonymní telefonáty). 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008048 - ANAL 042179 

PROTIVINSKÝ, Miroslav - ŠTEFAN, Jiří 

Objasnění příčin násilných úmrtí.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 29 - 32.  

 Problematika ohledání mrtvol a zjišťování příčin smrti. Systém ohledání mrtvol v Německu. 

Teze k reformě soudnělékařské činnosti v Německu. Problémy interdisciplinární týmové 

vyšetřovací práce. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008107 - ANAL 041874 

SCHWARZ, Lothar - KLENKE, Inga 

Enhancement of Ninhydrin- or DFO-Treated Latent Fingerprints on Thermal Paper [Zvětšení 

latentních otiskŧ prstŧ na termálním papíře při pouţití ninhydrinu nebo DFO].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 3, s. 649 - 655, 6 obr., 1 tab., lit. 7.  

 Popis nové metody zvětšování otiskŧ prstŧ pouţitím ninhydrinu nebo 1,8-diazafluoren-9-one 

(DFO). Termosenzitivní povrch papíru ztmavne, pouţijeme-li metodu DFO nebo ninhydrin 

petroleum ether (NPB), čímţ se znesnadní identifikace otiskŧ. Nová metoda redukuje toto 

nebezpečí na minimum, otisky mají ostré linie a jsou velmi kontrastní. Spotřeba chemických 

materiálŧ je minimální a je moţno prozkoumat velké mnoţství podkladového papíru v krátké 

době. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 
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008106 - ANAL 041873 

STACHURA, Sylwia - DESIDERIO, Vincent J. - ALLISON, John 

Identification of Organic Pigments in Automotive Coatings Using Lase Desorption Mass 

Spectrometry [Identifikace organických barviv v automobilových nátěrech pomocí laserové 

desorpční spektrometrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 3, s. 595 - 603, 6 obr., 1 tab., lit. 32.  

 Charakteristika metody LDMS (Laser Desorption Mass Spectrometry). Přednosti této metody 

při identifikaci pigmentŧ v automobilových nátěrech. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008015 - ANAL 042153 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Stručný pohled na vývoj forenzní biomechaniky.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 7, příloha s. 13 - 16, 1 obr.  

 Vývoj forenzních věd. Nejmladší forenzní vědou je forenzní biomechanika. Definice 

biomechaniky. Vývoj biomechaniky a její metody poznání. Další směry zkoumání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007978 - ANAL 042122 

SUCHÝ, Ondřej - DVOŘÁK, Otto 

Vyuţití rentgenové fluorescenční spektrometrie v poţární laboratoři.  

In: 112. - 6, 2007, č. 7, s. 8, 3 obr.  

 Charakteristika rentgenové fluorescenční spektrometrie. Princip analýzy. Popis spektrometru 

SPECTRO XEPOS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008007 - ANAL 042145 

TUREČEK, Jaroslav 

Novinky pro policejní praxi : 2.díl.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 3, s. 32, 5 obr.  

 Technologie a technické prostředky pro výkon policejní praxe. Americký taser, milivize, pulzní 

neutronová analýza - charakteristika. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008081 - ANAL 042422 

USTJANICZ, Bogumila 

Pozycja i rola bieglego medyka w swietle oczekiwan organu procesowego [Postavení a úloha 

lékařkého experta v právním řízení].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 2, s. 189 - 192.  

 K uplatňování znalcŧ v oboru lékařství v Polsku. Potřeba znaleckého posudku, jeho zadání a 

uplatnění před soudy, úřady aj. institucemi. Práce soudních znalcŧ v rámci trestního řízení. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

008051 - ANAL 042182 

VIKTORYOVÁ, Jana - ZANOVIT, Ján 

Zamyslenie nad taktikou vykonania vyšetrovacieho pokusu.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 41 - 46, lit. 14.  

 Vyšetřovací pokus je modifikací metody vědeckého experimentu. Na konkrétních příkladech - 

padělání dokladŧ, dopravní nehodě nákladního automobilu s autobusem, pádem muţe z okna -  
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autoři rozebírají, kdy jsou nutné shodné podmínky a kdy stačí dodrţet např. pracovní podmínky, 

jako u padělání dokladŧ. Vykonání vyšetřovacího pokusu v několika etapách. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

008101 - ANAL 042437 

GRABOWSKA, Teresa - NOWICKA, Joanna - KABIESZ-NENICZKA, Stanislawa 

Opiowanie o przyczynie zatrucia i šmierci w przypadku badania zwlok wydobytych z poţaru 

[Expertiza příčin smrti obětí poţáru].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 2, 231 - 235, 5 tab., lit. 28.  

 Analýza expertiz dokumentovaných v polské katovické katedře soudního lékařství. Celkem 273 

případŧ z let 1995 aţ 2005. Tabulkové přehledy zjištěných příčin smrti v dŧsledku poţáru. 

Výrazný vliv uvolňovaných chemických látek ve vzduchu. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

008082 - ANAL 042423 

SZMIDT, Waldemar 

Biegly i jego opinia w procesie [Uplatnění práce znalce v soudním řízení].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 2, s. 193 - 195.  

 Potřeba a vyuţití znalcŧ v soudní praxi. Polské zkušenosti. Znalec v postavení svědka, 

předkladatele věcných dŧkazŧ a osoby objasňující specifické skutečnosti. Znalecký posudek a 

jeho náleţitosti. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

008055 - ANAL 042186 

BLATNÝ, Petr 

Potápění ve sluţbách Policie České republiky.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 57 - 59, 3 obr.  

 Policejní oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku, jehoţ základna se nachází na 

brněnské přehradě, je zajišťujícím a výkonným útvarem komplexní potápěčské činnosti včetně 

hloubkového potápění. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008073 - ANAL 038590 

KONEČNÝ, Vratislav 

Městská policie se mŧţe vznášet.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 7, s. 16 - 17, obr.  

 Nový dopravní prostředek Poříčního útvaru Městské policie hl. m. Prahy - vznášedlo Scout 

Hovercraft XS 430. Popis, technické údaje a moţnosti pouţití vznášedla. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008020 - ANAL 042419 

LOMBARDO, Robert - LOUGH, Todd 

Community Policing: Broken Windows, Community Building, and Satisfaction with the Police 

[Koncepce spolupráce policie s veřejností, rozvoj společnosti a dŧvěra veřejnosti. Teorie Broken 

Windows.].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 2, s. 117 - 140, lit. 52.  
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Ke koncepci community policing jako filozofie činnosti policie se zaměřením na spolupráci s 

veřejností. Teoretická východiska koncepce. Názory na hlavní úkoly policie a diskuze. Analýza 

praxe a výsledkŧ community policing v USA. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008012 - ANAL 042150 

NESVADBA, Petr 

Nad východisky a cíli policejní etiky.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 7, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Zamyšlení nad východisky, na nichţ je vzdělávací a vědecký obor policejní etiky budován. 

Pojem etika, policejní etika. Cíle policejní etiky. Návrh vzdělávací struktury. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008018 - ANAL 042418 

PARENT, Rick 

Crisis Intervention: The Police Responce to Vulnerable Individuals [Krizová reakce policie na 

citlivé a labilní osoby].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 2, s. 109 - 116, lit. 12.  

 Pouţití střelné zbraně policií. Např. z výsledkŧ studie ke zhruba 850 takovýmto případŧm z 

USA a Kanady vyplývá, ţe ve více neţ 90 procentech policista vystřelil na osobu s 

nepřiměřeným a překvapivým chováním. Byli to lidé ve stresu, emočně labilní a ve špatném 

psychickém stavu, také případy tzv. sebevraţd za asistence policie. Potřeba speciálního výcviku 

a širšího pouţití neletálních zbraní. Za zkušeností speciálních zásahových týmŧ CIT v USA. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007992 - ANAL 042136 

ŠIFTAŘOVÁ, Taťjana - MARTINŦ, Oldřich 

Jaká je a bude policie.  

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

 Rozhovor s policejním prezidentem O. Martinŧ o reformě české policie, organizační struktuře a 

financování policie. Komunikace policie navenek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007994 - ANAL 042138 

TÉGL, Patrik - ŠTEINBACH, Miroslav 

Stavovská hrdost.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 3, s. 6 - 7, 6 obr.  

 Změny policejních uniforem. Návrhy jednotlivých krajských policejních vlajek a předpis, 

kterým budou upraveny. Vlajek bude devět - jedna pro policejní prezidium a osm pro jednotlivé 

krajské správy. Popis a charakteristika vlajek, nášivek, medailí a plaket. Tři druhy sluţebních 

medailí: Za statečnost, za zásluhy a bezpečnost a za věrnost. Čestná medaile. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008049 - ANAL 042180 

ZLÁMAL, Jiří 

Etika a policejní práce. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 35 - 38, lit. 15.  

 Termín etika. Etika jako věda. Tři definice etiky jako pojmu, které uvádějí autoři Pedagogického 

slovníku (1995). Policejní etika. Osobní, skupinová a profesionální etika. Etika policie. 

Problémy profesního chování. Program profesního rozvoje. CZ - cze: PA: ká/2007 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

007956 - ANAL 042412 

BĚLOHLÁVEK, Alexander - PEZL, Tomáš 

Mezinárodní a tuzemské rozhodčí řízení z pohledu čl. 36 Listiny základních práv a svobod a 

pravomocí soudŧ a ústavou garantovaných práv (institut zrušení rozhodčího nálezu v souvislosti 

se zákazem revision au fond).  

In: Právník. - 146, 2007, č. 7, s. 768 - 802, lit.  

 Mezinárodní základy pro úpravu zrušení rozhodčího nálezu soudem. Vzorový zákon 

UNCITRAL, vypracovaný OSN v rámci unifikačního programu, jeho charakter a význam. 

Rozhodčí řízení jako alternativní forma nalézání práva v kontextu základních lidských práv v ČR 

a v návaznosti rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva. Rozhodčí soud jako orgán 

jiný neţ orgán moci veřejné. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007968 - ANAL 042117 

DURDÍK, Tomáš 

Význam lékařské zprávy v trestním řízení z pohledu soudce se zaměřením na případy domácího 

násilí.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 7, s. 5 - 10.   

 Termín "domácí násilí" není přesně definován. Podle praktických poznatkŧ a zkušeností 

získaných nejen v zahraničí lze tento fenomén interpretovat jako násilí páchané mezi osobami 

blízkými ve smyslu jejich vzájemného vztahu, jejichţ role jsou jasně rozpoznatelné a neměnné, 

zpravidla jde o násilí opakované, dlouhodobé. Projevy domácího násilí. Lékaři a domácí násilí. 

Postup lékaře, kdyţ zjistí, ţe pacient se stal obětí trestného činu týrání. Dokumentace lékaře jako 

dŧkazní prostředek. Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007970 - ANAL 042119 

HRUBÁ, Michaela 

Základní principy osvojování v mezinárodních dokumentech.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 7, s. 15 - 19.  

 Úmluvy upravující osvojení dítěte (Ţenevská deklarace práv dítěte z roku 1924, Úmluva o 

právech dítěte, Evropská úmluva o osvojení dítěte). Specifika pojmu "dítě". Principy osvojení v 

mezinárodních dokumentech. Dokončení v příštím čísle.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007951 - ANAL 041861 

HUSSEINI, Faisal 

Zpřístupňování interních předpisŧ ve veřejné správě (aplikace 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím z pohledu veřejného ochránce práv).  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 4 - 5, s- 211 - 216, lit. 14.  

 Obecné vymezení problému. Ustanovení citované v nadpisu upravuje jednu z moţností omezení 

práva na informace. Praví, ţe "povinný subjekt mŧţe omezit poskytnutí informace, pokud se 

vztahuje výlučně k vnitřním pokynŧm a personálním předpisŧm povinného subjektu". Obecná 

východiska zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále "InfZ") a meze 

jeho interpretace vyplývající zejména z mezinárodně právních dokumentŧ. Stanovisko veřejného 

ochránce práv v konkrétním případě. Veřejného ochránce práv poţádal o pomoc vězeň 

nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody. Uvedl, ţe se mu na základě ţádosti podané  
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podle InfZ nedostalo od orgánŧ VS ČR vnitřního předpisu (části) VS ČR - jeho ţádost byla 

zamítnuta. Rozbor tohoto případu. 

CZ - cze: PA: jv/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 

orgánŧ při rozhodování. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007961 - ANAL 042111 

KOLMAN, Petr 

Odkladný účinek kasační stíţnosti.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 28, s. 12, 21.  

 Kasační stíţnosti jako mimořádný opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí 

krajského soudu ve správním soudnictví. Tímto prostředkem se účastník řízení, z něho toto 

rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení, se domáhá zrušení soudního rozhodnutí. 

Dŧvody, kdy mŧţe být kasační stíţnost podána. Odkladný účinek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007969 - ANAL 042118 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Advokáti - co od nich lze očekávat? 

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 7, s. 10 - 15.  

 Definice pojmu advokát. Pojem koncipient. Výkon advokacie. Pravidla profesní etiky čili Etický 

kodex advokáta. Formy advokacie. Advokátní tarif. Česká advokátní komora (ČAK). 

Mezinárodní odbor ČAK. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/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 pojmŧ mezinárodního práva. 

Historické pojetí státní suverenity. Pojetí suverenity státu v praxi mezinárodních soudŧ. Soudobé 

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

suverenita, lidská práva a demokracie. OSN, suverenita státŧ a ES. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007986 - ANAL 042130 

PEROUTKA, Jaroslav 

Informační systémy veřejné správy ve světle reformy veřejných financí 

In: Egovernment. - 2007, č. 2, s. 16 - 17, 1 schéma.  
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Komplexní a integrovaný informační systém ve veřejné správě (VS). Jako jednu z 

nejdŧleţitějších činností institucí VS byla identifikována správa a evidence majetku (SEM). 

Poţadavky na SEM. Poţadavky na agendovou část. Proxio-moderní, komplexní a integrované 

řešení pro organizace VS. Hlavní přínosy řešení proxio. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007976 - ANAL 038575 

ŘÍHA, Jiří 

Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 5, s. 37 - 40.  

 Pokračování z TP č. 4/2007. Zákoníky z r. 1803 a 1852 nevymezovaly příčetnost, uváděly pouze 

dŧvody, které vylučovaly nepříčetnost. Biologická kritéria. Opilství. Trest (523). Pokračování v 

příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008001 - ANAL 038576 

SVATOŠ, Roman 

Zajišťuje institut zkráceného přípravného řízení základní zásady trestního řízení? 

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 6, s. 3 - 7.  

 Autor článku se zabývá zkráceným přípravným řízením v souvislosti se zásadami trestního 

řízení. Vysvětlení pojmu zkrácené přípravné řízení. Porovnání s v historii obdobným institutem 

"objasňování přečinŧ". Pozitivní názor autora na institut zkráceného přípravného řízení. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007965 - ANAL 038570 

VANÍČEK, David - RADA, Tomáš 

Trestněprávní ochrana ţivotního prostředí a trestní odpovědnost právnických osob.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 5, s. 5 - 14.  

 Autoři příspěvku se zaměřují na zkoumání toho, zda je trestní odpovědnost právnických osob 

vhodným nástrojem k ochraně ţivotního prostředí, a to vŧči jednáním, ke kterým dochází v 

rámci právnických osob. Charakteristika trestné činnosti proti ţivotnímu prostředí. Základní 

cesty kriminalizace jednání právnických osob.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007973 - ANAL 038572 

VOLEVECKÝ, Petr 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému v navrhované novele trestního zákona.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 5, s. 24 - 28.  

 V souvislosti s existujícími dŧkazy o útocích proti informačním systémŧm, zejména v dŧsledku 

hrozby organizované trestné činnosti, a rostoucí obavy z moţných teroristických útokŧ proti 

informačním systémŧm, které tvoří součást kritické infrastruktury členských státŧ, je třeba, aby 

kaţdý členský stát do svého právního systému zařadil následující: protiprávní zásah do systému, 

protiprávní zásah do dat, trestnost návodu, pomoci, účastenství a pokusu, tresty. Současné znění 

podstaty 257s trestního zákona, navrhované znění nové právní úpravy. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007971 - ANAL 042120 

WESTPHALOVÁ, Lenka 

Moţnosti zásahŧ státu do práv rodičŧ a dětí - poskytování sociálně - právní ochrany.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 7, s. 19 - 23.  
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 Ustanovení paragrafu 8 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, upravuje práva 

dítěte. Dítě má právo poţádat orgány sociálně - právní ochrany a zařízení sociálně - právní 

ochrany, státní orgány, kterým přísluší také ochrana práv a oprávněných zájmŧ dítěte, pověřené 

osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého ţivota a 

dalších svých práv. Dítě má právo poţádat o pomoc i bez vědomí rodičŧ nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Oznamovací povinnost podle zákona o sociálně - právní 

ochraně dětí a vztah k trestnímu zákonu. Preventivní a poradenská činnost orgánŧ sociálně - 

právní ochrany. Opatření sociálně - právní ochrany na ochranu dětí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007974 - ANAL 038573 

ŢATECKÁ, Eva 

Národní probační sluţba ve Velké Británii.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 5, s. 28 - 34.  

 Obecně k Národní probační sluţbě ve Velké Británii. Tresty kontrolované NPS. Historie 

nejvýznamnějších legislativních změn ve VB. Probační dohled ve VB. Probační programy ve 

VB. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008132 - ANAL 042450 

APPLETON, Catherine - GROVER, Bent 

The Pros and Cons of Life Without Parole [Doţivotní trest bez moţnosti prominutí zbytku trestu. 

Pro a proti].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 4, s. 597 - 615, 2 obr., lit. 67.  

 Otázka trestu smrti za těţké zločiny a doţivotního trestu bez moţnosti propuštění. Zvláště v 

USA narŧstá počet těchto doţivotních trestŧ. Práce se zabývá touto problematikou z mnoha 

hledisek (ochrana společnosti, náklady, humanitární ohledy, akt odvety, apod.). Závěr s 

porovnáním trestŧ. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008095 - ANAL 042432 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Vybrané otázky z oblasti sociálního zabezpečení a státní politiky zaměstnanosti.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 7 - 8, s. 16 - 31.  

 Pokračování série článkŧ k soc. zabezpečení a státní politice zaměstnanosti. Obsahuje mj. 

informace k právní úpravě hromadného propouštění zaměstnancŧ, pracovní neschopnosti 

uchazeče o zaměstnání, legislativě ohledně pečující osoby. Dotazy a odpovědi. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008110 - ANAL 042442 

FIELD, Stewart 

Practice Cultures and the 'New' Youth Justice in (England and) Wales [Praxe zavádění tzv. 

nového soudnictví pro mladistvé ve Walesu a v Anglii].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 2, s. 311 - 330, lit. 25.  

 Vyhodnocení praktických krokŧ a opatření v rámci uvádění reformovaného soudnictví nad 

mládeţí do praxe. Cíle a směrování britské reformy systému prevence, včasného pŧsobení, 

dohledu a soudnictví nad mládeţí. Zapojení institucí, specialistŧ a specializovaných týmŧ (YOT, 

YJB). Postup změn a jejich výsledky. Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2007 
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008028 - ANAL 042164 

HAIŠMAN, Tomáš - ČIŢINSKÝ, Pavel - DUNASOVÁ, Barbara - TÓTHOVÁ, Hana 

Stanoviska odborníkŧ k zákonu o pobytu cizincŧ a azylovému zákonu.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 2, s. 46 - 51.  

 Problematika ţadatelŧ o azyl v ČR a SR. K seznámení s legislativními změnami v podání čtyř 

názorŧ odborníkŧ. Novelizovaný zákon o pobytu cizincŧ v ČR. Nejznámější změny v tomto 

zákoně. Pohled neziskových organizací poskytujících pomoc uprchlíkŧm na tyto změny. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008091 - ANAL 042430 

HELEŠIC, František 

K přístupu slovenské legislativy k zákonné úpravě druţstev.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 952 - 956, lit.  

 Informace ke stavu a vývoji legislativy Slovenské republiky v oblasti druţstev a druţstevního 

podnikání. Porovnání s ČR. Východiska a přístup slovenské legislativy k zákonné úpravě 

druţstev. K novelizovanému znění definice a obsahu podílu v SR. Úpravy ve slovenském 

obchodním zákoníku. Motivace změn. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008134 - ANAL 042610 

HOVORKA, Daniel 

Úloha orgánŧ sociálně-právní ochrany dětí při řešení případŧ domácího násilí - úskalí praxe.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 8, s. 1 - 4.  

 Povinnosti orgánu Sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v případech zjištění domácího násilí. 

Spolupráce intervenčního centra a orgánŧ SPOD. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008087 - ANAL 042426 

HRADILOVÁ, Veronika 

Vývoj doktrín mezinárodního práva soukromého v USA.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 874 - 892, lit.  

 USA jako federativní stát, pravomoci jednotlivých státŧ a kolize právních řádŧ. Základní 

angloamerické doktrinální přístupy ke kolizním normám mezioblastního práva soukromého a 

další vlivy pŧsobící na americké kolizní právo. Soudní praxe v USA.  

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008090 - ANAL 042429 

HRDINA, Ignác Antonín 

Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 940 - 951, lit.  

 Pŧsobení několika tisícŧ duchovních rŧzných církví v ČR a platná konfesně právní úprava - 

zákon o církvích a náboţenských společnostech (č. 495/2005 Sb.). Právní definice duchovního 

(par. 3). Diskuze nad právní úpravou vztahu duchovní a pracovní činnost. Judikatura v 

pracovněprávních záleţitostech duchovních. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008089 - ANAL 042428 

KARLOVÁ, Hana 

Omezení a ukončení práva na vstup a pobyt občanŧ Unie z dŧvodu veřejného pořádku a 

bezpečnosti. 
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In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 922 - 939, lit.  

 Zásady a legislativa k omezení a ukončení práva na pobyt občanŧ EU z dŧvodu veřejného 

pořádku a bezpečnosti na území jiného členského státu. K pŧsobnosti a rozhodování Evropského 

soudního dvora. Z obsahu a uplatňování směrnic 64/221/EHS a 2004/38/ES. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008086 - ANAL 042425 

KRÁLÍK, Michal 

Úvod k otázkám odpovědnosti sportovcŧ za sportovní úrazy.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 833 - 873, lit.  

 Sport, úrazy, odpovědnost a právo v historii a nyní. Podstata problému a přehled právních 

norem vylučujících odpovědnost sportovcŧ za sportovní úrazy. Sportovně-právní doktrína a 

soudní praxe v ČR. Příklady rozhodnutí. Problém vymezení právní odpovědnosti sportovcŧ.  

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008040 - ANAL 038580 

MADLIAK, Jozef - DZADÍK, Peter 

Detencia v novej slovenskej trestnoprávnej úprave.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 6, s. 25 - 27.  

 K novému druhu ochranného opatření upravenému v Trestním zákoně - detenci. Podmínky, za 

nichţ mŧţe být detence uplatňována. Obligatorní a fakultativní nařízení umístění pachatele do 

detenčního ústavu. Účel detence.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008088 - ANAL 042427 

ŠŤASTNÝ, Evţen 

Jednotná licence obchodníkŧ s cennými papíry.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 8, s. 893 - 921, lit.  

 Myšlenka jednotného evropského trhu a podstata Smlouvy z Nice z 26. 2. 2001. Pojem a 

základní principy jednotné evropské licence. Poskytování investičních sluţeb a svoboda 

uznávání a volného pohybu sluţeb podle práva ES. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008004 - ANAL 038577 

TŦMOVÁ, Jana 

Problematika trestního vykonávacího řízení z pohledu praxe.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 6, s. 7 - 15.  

 Rozhodující okamţik pro přejití trestního řízení ze stadia hlavního líčení včetně řízení o řádných 

opravných prostředcích do stadia vykonávacího. K výkonu některých druhŧ trestŧ podmíněný 

trest odnětí svobody, nepodmíněný trest odnětí svobody, trest obecně prospěšných prací).  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008035 - ANAL 038579 

VIZINGER, Pavel 

Svoboda pohlavního ţivota a role trestního práva.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 6, s. 19 - 24.  

 Úloha trestního práva při ochraně svobody rozhodovat v pohlavních vztazích. Legitimita represe 

sexuálních trestných činŧ, jejichţ objektem je svoboda rozhodování o vlastním pohlavním 

ţivotě. Uvedeny tři případy z historie trestního práva. Dobrovolný incest. Ochrana adolescentŧ a  
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jejich právo na pohlavní ţivot. Inspirace de lege ferenda z latinské právní oblasti. Partnerské 

sexuální deviace.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008138 - ANAL 042614 

HRUBÁ, Michaela 

Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 8, s. 20 - 23.  

 Pokračování z minulého čísla. Pokračování výkladu o osvojení v mezinárodních dokumentech, 

které se zabývají podmínkami, které musejí být splněny, pokud má být osvojení právoplatně 

uzavřeno. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008137 - ANAL 042613 

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona 

Psychické potíţe u osvojených dětí.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 8, s. 17 - 20.  

 Z pohledu psychologa na problematiku osvojení je pro dobrý a optimální psychický vývoj dítěte 

úplně to nejlepší osvojit jej hned, tzn. v co nejkratší době, coţ v podmínkách ČR není zvykem. 

Předpoklady, které by měla splňovat rodina, která by si chtěla osvojit dítě. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008136 - ANAL 042612 

WESTPHALOVÁ, Lenka 

Moţnosti zásahŧ státu do práv rodičŧ a dětí – poskytování sociálně-právní ochrany : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 8, s. 13 - 16.  

 Dokončení příspěvku o poskytování sociálně-právní ochrany. podmínky a obsah výchovných 

opatření, o nichţ rozhoduje jak soud, tak i orgán sociálně-právní ochrany dětí a vydávání 

předběţných opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

008071 - ANAL 038588 

HRADECKÝ, Martin 

Filipíny a bojová umění.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 8, s. 38 - 41, obr.  

 Seznámení s filipínskými bojovými uměními a jejich vyuţitelností v dnešní době. 

Nejpouţívanější názvy pro tato bojová umění: arnis, eskrima, kali. Philippines Lakas Katorse 

systém. O zakladateli a velmistru systému Lakas Katorse R. C. Casiňovi. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008075 - ANAL 038591 

KLOZÍK, Pavel 

Taurus M905.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 8, s. 11, obr.  

 Zahájení výroby malých revolverŧ M905 ráţe 9 mm Luger zbrojovky Taurus. Popis a technické 

údaje zbraně. CZ - cze: PA: če/2007 
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008069 - ANAL 038586 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Remington 7615 Tactical: pro policejní a "domácí" práci. 

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 8, s. 10 - 15, obr.  

 Popis a technické údaje opakovací kulovnice s pohyblivým předpaţbím, určené pro policejní 

nebo "domácí" práce v rámci udrţování pořádku a spravedlnosti. Konstrukce 7615. Ovládání a 

údrţba. Hodnocení zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008057 - ANAL 042188 

POLÍVKA, Lubomír 

Neletální zbraně a jejich vyuţití v boji proti terorismu.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 3, s. 65 - 67, 2 obr.  

 Pojem a charakteristika neletálních zbraní. Základní charakteristiky neletálních zbraní, které lze 

vyuţít proti teroristŧm: Optické, laserové, vysokofrekvenční, akustické a chemické zbraně. 

Zbraně vyuţívající elektromagnetický impuls. Zkušenosti z pouţití. Příklady neletálních zbraní 

pro policisty v cizině. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008070 - ANAL 038587 

UHER, Michal 

Den u speciální jednotky.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 8, s. 21 - 23, obr.  

 Popsán prŧběh pracovního dne u zásahových jednotek PČR, Vězeňské sluţby a jednotky SON 

Celní správy. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

008118 - ANAL 042606 

ČERNOHORSKÝ, Tomáš 

Aktuální aspekty současné vojenské tělovýchovy.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 173 - 180, lit. 6.  

 Vojenská tělovýchova. Vojenský profesionál. Vojensko – odborná připravenost. Psychická 

připravenost. Tělesná připravenost - zdraví, tělesná zdatnost. Pohybové dovednosti. Testování 

tělesné výkonnosti. Všeobecná (základní) sloţka a speciální sloţka. Tělesná výchova vojákŧ 

AČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008076 - ANAL 042197 

EICHLER, Jan 

Mise ISAF - determinanty, hrozby, nároky a doporučení.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 70 - 79, lit. 14.  

 Nejvyššími prioritami NATO jsou zásadní, globální problémy celosvětové bezpečnosti. Mezi 

takové patří i mise ISAF. Právě tam se ověřují bojové postupy, rodí se nové bojové metody. 

Vojensko - historické determinanty mise ISAT. Geoekonomické determinanty. Afghánistán jako 

dějiště první bitvy v rámci GWOT. Dopad války v Iráku. Nároky na pŧsobení NATO v 

Afghánistánu. Dva hlavní druhy bojové činnosti NATO v rámci ISAF. Závěry a doporučení. 
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008067 - ANAL 042194 

HORÁK, Oldřich - PIKNER, Ivo 

Zpravodajství z otevřených zdrojŧ.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 35 - 42, lit. 11.  

 Zpravodajské sluţby jsou schopny poskytovat velký rozsah informací. V současné době jsou s 

plnou váţností povaţovány za hodnotný zdroj zpravodajství. Byl přijat nový termín OSINT 

(open sources intelligence), který se stal novým druhem zpravodajství - zpravodajství z 

otevřených zdrojŧ a armáda. Otevřené zdroje v soukromém sektoru. Plné vyuţití OSINT. 

Překáţky vojenského vyuţívání otevřených zdrojŧ. Předpoklady pro rozvoj OSINT. Výhody a 

nevýhody OSINT - zpravodajství z otevřených zdrojŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008113 - ANAL 042601 

HORKÝ, Radek 

Kultura a migrace. Český vojenský pozorovatel a zahraniční mise.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 97 - 104, 4 grafy, 5 tab. 

 Na příkladu vojenských pozorovatelŧ, poukazuje autor na problematiku dlouhodobějšího pobytu 

v kulturně odlišném prostředí zemí procházejících válečným nebo postválečným obdobím. 

Hlavním motivem je nalezení vztahu mezi prostředím a osobností jedince, mezi osobností a 

kulturou. Chudoba lokality a kvalita ţivota pozorovatele. Dŧsledky pocitŧ z ohroţení. Mise a 

změny hodnot. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008115 - ANAL 042603 

KOSTELNÍK, Václav 

Nakládání s nepotřebným vojenským materiálem.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 114 - 127.  

 Problematika vyřazování a následné nakládání s nepotřebným majetkem označovaným jako 

"vojenský materiál" v návaznosti na příslušné právní normy. Právní dokumenty. Zpŧsoby 

nakládání s nepotřebným vojenským materiálem. Zakázané zbraně a munice. Malé zbraně, lehké 

zbraně a munice k nim. Vojenský materiál. Drţení je regulováno zákonem č. 310/2006 Sb. 

Darování vojenského materiálu do zahraničí. Další zpŧsoby naloţení s nepotřebným vojenským 

materiálem. Problematika procesu kontroly nakládání s nepotřebným vojenským materiálem. 

Dílčí a celkové závěry.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008068 - ANAL 042195 

KRÁSNÝ, Antonín - SOCHA, Oldřich 

Bojová uskupení AČR ve prospěch Evropské unie.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 43 - 51, 2 tab., lit. 8.  

 Evropská bojová uskupení (EU BG). Legislativní zapojení se do systému EU BG. Zapojení ČR 

do EU BG. Spolupráce NATO - EU. Cíle EU BG. Právní stránka pouţití EU BG. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

 

008074 - ANAL 042196 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Battle Group.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 52 - 69, 7 obr., lit. 10, 2 přílohy.  
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 Historie vzniku Battle Group EU. Pojem Battle Group. Politicko - vojenské ambice EU pro 

nasazení Battle Group. Základní charakteristiky. Sloţení operačního svazku EU BG. Výstavba 

Battle Group - dynamických vojenských sil současnosti. Časové normy pro  operační nasazení. 

Operační nasazení a úkoly. Standardy, příprava a certifikace. Úloha konceptu Battle Group. 

Strategická vzdušná příprava a taktická vzdušná příprava v prostoru operace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008116 - ANAL 042604 

PACEK, Boguslaw - PLONKA, Piotr 

Evropské četnické síly: Budoucnost vojenských a policejních aktivit v zahraničních misích a 

operacích. 

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 132 - 134.  

 17. září 2004 byla v Noordwijku v Holandsku podepsána dohoda o vytvoření evropských 

četnických sil (EGF - European Gendarmerie Force). Evropské četnické síly neboli 

EUROGENDFOR budou fungovat jako dobře vycvičené síly rychlé reakce, schopné rychlého 

rozmístění do prostorŧ mírových nebo stabilizačních misí pod záštitou EU, OSN nebo NATO. V 

lednu 2006 bylo vytvořeno velitelství EGF. V současnosti je zde pod velením italského generála 

umístěna jednotka EGF spolu se zástupci z jiných členských státŧ. Polské Vojenské četnictvo. 

Úkoly jednotky EGF. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008077 - ANAL 042198 

PERNICA, Bohuslav 

Programová struktura pro program "obrana státu" a její význam pro zajištění účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti veřejných prostředkŧ.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 80 - 85, 1 obr., lit. 11. 

 Pojem obrany státu. Programová struktura pro zajištění programu obrany státu. Systematizace 

programu obrana státu v případě české republiky (návrh). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008117 - ANAL 042605 

POSPÍŠIL, Roman 

Psychologické aspekty výběru uchazečŧ o sluţbu v ozbrojených silách se zaměřením na relaci 

věku.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 150 - 166, 3 tab., lit. 19.  

 V roce 2003 vznikla specializovaná Střediska pro výběr personálu (SVP) do profesionální 

armády. Některé teoretické zdroje z pohledu aplikované psychologie. Posuzování psychické 

zpŧsobilosti uchazečŧ o sluţbu v ozbrojených silách (OS). Charakteristika věkových období 

uchazečŧ o sluţbu v OS. Výzkumné šetření z hlediska vhodnosti věku pro sluţbu v OS. 

Aplikovaná metoda a statistika. Popis souboru a organizace šetření. Shrnutí výsledkŧ  

výzkumného šetření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008079 - ANAL 042200 

RUČKA, Josef 

Moţné nasazení odstřelovačŧ v operacích AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 135 - 149, 2 obr., 1 tab., lit. 7.  

 Povinnosti odstřelovače a pozorovatele. Výzbroj pozorovatele. Odstřelovač musí především 

získat vlastnosti a návyky potřebné k zabezpečení přesné střelby. Přesnost střelby. Pohyb 

odstřelovače po bojišti a taktika nasazení. Pilíře vyšší úrovně vycvičenosti odstřelovače. Závěr. 
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008078 - ANAL 042199 

STŘEDA, Ladislav 

Deset let po vstupu v platnost Úmluvy o zákazu chemických zbraní: Jak dál v chemickém 

odzbrojení? 

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 86 - 96, 2 tab., lit. 20. 

 Organizace pro Zákaz chemických zbraní. Poţadavky Úmluvy na likvidaci chemických zbraní. 

Současný stav likvidace chemických zbraní. Metody likvidace chemických zbraní Ruské 

federace a USA. Likvidace objektŧ pro výrobu chemických zbraní. Likvidace starých a 

ponechaných zbraní. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008114 - ANAL 042602 

SZYMONIK, Andrzej 

Modelování systému technického vybavení ozbrojených sil Polské republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 108 - 113, lit. 3.  

 Polské ozbrojené síly. Jedním ze základních úkolŧ v oblasti: zmiňované přestavby a technické 

modernizace ozbrojených sil Polské  republiky je tvorba funkčního a uceleného systému 

vybavení pro základní výzbroj a vojenská zařízení. Model systému. Vybavení ozbrojených sil 

výzbrojí a vojenským zařízením. Získání výzbroje a vojenského zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008065 - ANAL 042192 

VOLNER, Štefan 

Asymetrické války. 

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 15 - 26, 7 obr., lit. 27. 

 Skoro všechny války v dějinách lidstva byly asymetrické. Válka je vlastně permanentní 

asymetrie. Asymetrické války se často chápou a vysvětlují jako věc nové, jako jev patřící "jen" k 

dnešní realitě světa. Pravděpodobně pojem "asymetrická válka" postupně získal jiný obsah, 

funkční smysl a význam, jinou konkrétně – historickou determinovanost. Při běţném pouţívání 

se totiţ velmi často podstata a účel tohoto pojmu zaměňuje. Pojem "asymetrie" má celou řadu 

aspektŧ a významŧ. Asymetrie v mechanismu vedení války. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008120 - ANAL 042607 

PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír 

Podstata změn v testování tělesné výkonnosti vojákŧ : 2. část.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 181 - 185, 4 tab., lit. 12.  

 Pokračování z minulého čísla. Poţadavky na nové testování tělesné výkonnosti. Navrhovaná 

opatření a normy testování tělesné výkonnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008122 - ANAL 042609 

VLČEK, Bohuslav 

Historie a současnost vojenských správních úřadŧ České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 196 - 199, lit. 11.  

 Vojensko správní úřady (VSÚ), jsou dŧleţité vojenské orgány, které v současné době tvoří 

krajská vojenská velitelství. Mimo výkon státní správy současně plní úkoly obrany státu. Obsah 

jejich činnosti určuje předpis ORG-2-1. Pŧsobnost a organizační struktura krajského vojenského 

velitelství, který vymezuje pŧsobnost, úkoly a organizační strukturu v jeho územním obvodu. 

Zároveň stanovuje odpovědnost a povinnosti vedoucích zaměstnancŧ a upravuje jejich vzájemné  
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vztahy v organizační struktuře krajského vojenského velitelství. Historie vzniku VSÚ a zřízení v 

rámci vytvoření samotné Republiky Československé aţ po přítomnost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008120 - ANAL 042607 

PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír 

Podstata změn v testování tělesné výkonnosti vojákŧ : 2. část. 

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 181 - 185, 4 tab., lit. 12.  

 Pokračování z minulého čísla. Poţadavky na nové testování tělesné výkonnosti. Navrhovaná 

opatření a normy testování tělesné výkonnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008122 - ANAL 042609 

VLČEK, Bohuslav 

Historie a současnost vojenských správních úřadŧ České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 3, s. 196 - 199, lit. 11.  

 Vojensko správní úřady (VSÚ), jsou dŧleţité vojenské orgány, které v současné době tvoří 

krajská vojenská velitelství. Mimo výkon státní správy současně plní úkoly obrany státu. Obsah 

jejich činnosti určuje předpis ORG-2-1. Pŧsobnost a organizační struktura krajského vojenského 

velitelství, který vymezuje pŧsobnost, úkoly a organizační strukturu v jeho územním obvodu. 

Zároveň stanovuje odpovědnost a povinnosti vedoucích zaměstnancŧ a upravuje jejich vzájemné 

vztahy v organizační struktuře krajského vojenského velitelství. Historie vzniku VSÚ a zřízení v 

rámci vytvoření samotné Republiky Československé aţ po přítomnost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

007982 - ANAL 042126 

FIKEJS, Vladimír 

Připravenost obcí s rozšířenou pŧsobností na řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

In: 112. - 6, 2007, č. 7, s. 20, 1 obr. 

 Obce s rozšířenou pŧsobností (ORP) jako článek veřejné správy plní, vedle sloţek IZS a dalších 

subjektŧ, úkoly v havarijní a krizové oblasti, ale současná legislativa není adekvátní těmto 

povinnostem a úkolŧm, a tak ORP naráţí na rŧzné problémy a nejasnosti, se kterými se však 

musejí vypořádat a úkoly plnit. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007979 - ANAL 042123 

KROČOVÁ, Šárka 

Součinnost sloţek IZS s vodohospodářskými subjekty.  

In: 112. - 6, 2007, č. 7, s. 13 - 15, 2 grafy, 1 tab., lit. 3. 

 Infrastrukturní zařízení rŧzných druhŧ energie patří k nejdŧleţitějším systémŧm, které mohou v 

případě krizové situace negativně zasáhnout nejširší spektrum obyvatelstva a prŧmyslu. K 

nejcitlivějším negativním dopadŧm by patřilo přerušení dodávky pitné vody. Integrovaný 

záchranný systém (IZS) má velký význam při řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

U řady zásahŧ je nutná součinnost nejen zasahujících sloţek IZS, ale i majitelŧ nebo 

provozovatelŧ technických zařízení, zejména infrastrukturních sítí. systém spojení s 

vodohospodářskou organizací. Schéma vodovodní sítě. Seznam odběrných míst. Seznam objektŧ 

se zvýšeným poţárním rizikem. Mobilní technika. Součinnost a krizové plány. Závěr. 
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007952 - ANAL 041862 

POSPÍŠIL, Petr 

Role hejtmana v krizovém řízení.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 4 - 5, s. 265 - 278, lit. 5. 

 Zatímco obecně lze hejtmana povaţovat spíše za vykonavatele vŧle orgánŧ kraje, jeho role v 

krizovém řízení představuje v tomto směru výjimku. V platné právní úpravě na úseku krizového 

řízení jsou hejtmanovi svěřeny velmi rozsáhlé a významné kompetence. Seznam a výklad 

právních předpisŧ, které hejtmanovi svěřují zcela konkrétní pŧsobnosti. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

008145 - ANAL 042621 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Civilní ochrana.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 2, s. 3 - 5. 

Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2007 

 Civilní ochrana v podmínkách samotné Slovenské republiky je právně vymezena Zákonem 

Národní rady Slovenské republiky č. 42/1994 Z.z., o civilní ochraně obyvatelstva ve smyslu 

novelizace z roku 2005, která reagovala na změny a vývoj v této oblasti. Účel zákona. Civilní 

ochrana je systém úkolŧ a opatření zaměřených na ochranu  ţivota, zdraví a majetku, spočívající 

v analýze moţného ohroţení a na určení postupŧ a činností při odstraňování následkŧ 

mimořádných událostí. Úkoly civilní ochrany. Pojmy mimořádná událost, mimořádná situace. 

Spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008146 - ANAL 042622 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Konference o ochraně kritické infrastruktury.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 2, s. 6 - 7. 

Akce: Otázky flexibilního modelování ochrany kritické infrastruktury [Konference]. Haag 

(NIZOZEMSKO), 18.04.2007-19.04.2007. Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2007 

 Ve dnech 18.-19.4.2007 se uskutečnila v Haagu mezinárodní konference s názvem Otázky 

flexibilního modelování ochrany kritické infrastruktury, kterou organizovalo nizozemské 

Ministerstvo vnitra. Konference se zúčastnilo asi 10 expertŧ a politikŧ, kteří se zabývají 

problematikou kritické infrastruktury. Konference proběhla ve třech paralelních pracovních 

skupinách. Náplně skupin. Závěry, které byly na konferenci přijaty. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008147 - ANAL 042623 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vývoj ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 2, s. 8 - 9. 

Sek.inf.p.: Przeglad Obrony Cywilnej. - 2007 

 Zákon o krizovém řízení. Problematika ochrany obyvatelstva resp. civilní obrany je řešena 

především zákonem o všeobecné povinnosti obrany Polské republiky z r. 1967 ve smyslu 

pozdějších předpisŧ a vládních nařízení. Celostátní záchranný a poţární systém na bázi Státní 

poţární ochrany na všech úrovních veřejné správy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 


