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ALKOHOL, DROGY 
 

008259 - ANAL 041429 

BĚLÁČKOVÁ, Vendula 

Bulvarizace jako droga.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 1, s. 62 - 69, 6 lit.  

 Tzv."bulvarizace" ve sdělovacích prostředcích. Indikátory  bulvarizace na příkladu 
drogové problematiky (provinčnost, panika, skandalizace, personalizace, populismus 
jako forma povrchnosti). Zkoumání zpravodajských a publicistických textů, které 
Lidové noviny uveřejnily v letech 1996 - 2004 v souvislosti s drogovou 
problematikou, ukázalo posun v referování seriózního deníku směrem k 
bulvarizovanému formátu.  

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008264 - ANAL 041431 

ČERVENÁ , Helena 

Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem závislosti na alkoholu.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 1, s. 22 39, 1 obr., 5 tab., 4 grafy, lit. 37.  

 Obranné mechanismy ega a obranné styly u klientů závislých na alkoholu, využití 
zjištěných výsledků v klinické praxi (diagnostice a psychoterapii). Hypotézy, vztah 
užívaných obran k pohlaví, věku, pracovní situaci, rodinnému stavu. Otázky častější 
prevalence zneužívání a otázka co-dependence u žen alkoholiček, facilitace 
transgeneračního přenosu a agresivní a antisociální chování u mužů.  

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008370 - ANAL 041904 

GEGENHUBER, Barbara - WERDENICH, Wolfgang - KRYSPIN-EXNER, Ilse 

Justizieller Zwang, Motivation und Therapieerfolg : Eine Evaluationsstudie [Soudní 
donucovací opatření, motivace a výsledky terapie].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 4, s. 304 - 
316, 1 tab., lit. 45.  

 V rámci evropského výzkumného projektu "QCT-Europe" byla zhodnocena účinnost 
quasi donucovacích opatření jako alternativy k trestnímu řízení pro drogově závislé 
pachatele trestných činů. V šesti rakouských léčebných střediscích bylo zkoumáno 
150 klientů při nástupu a pak po 18 měsících. Vyhodnocení výsledků. Účinnost 
alternativních opatření. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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008245 - ANAL 041428 

HERZOG, Aleš - MATOUŠEK, Petr - PŘIBYL, Zdeněk 

Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek 

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 1, s. 70 -79, 1 příl., lit. 4.  

 Injekční kalkulátor jako pomůcka pro rozhovor s klientem nad jeho nitrožilním 
užíváním a jako nástroj pro evaluaci pokrytí skryté drogové scény materiálem pro 
bezpečnější braní. Princip ochrany veřejného zdraví. 

CZ – cze: PA: vy/2007 

 

008362 - ANAL 038599 

KRAMULOVÁ, Daniela 

Efektivní protidrogová prevence.  

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 9, s. 36 - 39.  

 Článek se zabývá problematikou efektivní protidrogové prevence. Zdůrazněna 
významná role i rodičů. Programy primární prevence. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008360 - ANAL 042274 

MANNSSHARDT, Stefan 

Ahndungsproblematik bei Drogendelikten in Frankreich : 

Drogendeliquenz in Frankreich [Problematika trestu v případě drogového deliktu ve 
Francii. Drogová delikvence ve Francii].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 130.  

 Spolupráce francouzské a německé policie při stíhání drogových přeshraničních 
deliktů, zejména v oblasti silniční dopravy. Rozdílnost právních úprav drogové 
delikvence ve Francii a Německu. Prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008227 - ANAL 042470 

MCSWEENEY, Tim - STEVENS, Alex - HUNT, Neil - TURNBULL, Paul J. 

Twisting Arms or a Helping Hand ? : Assessing the Impact of 'Coerced' and 
Comparable 'Voluntary' Drug Treatment Options [Pomocná ruka nebo donucení. 
Účinky dobrovolné nebo povinné léčby drogové závislosti].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 3, s. 470 - 490, 2 obr., 1 tab., lit. 65.  

 Britská legislativa k povinné léčbě narkomanů, statistika a komentář. Porovnávání 
výsledků britské a evropské studie. Forma nařízené a dobrovolné léčby. Potvrzení 
redukce kriminality i konzumace zakázaných drog u obou sledovaných skupin.   
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Dobrovolná léčba vykazuje lepší výsledky v odolnosti proti recidivě.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008266 - ANAL 041433 

MORAVČÍK, Viktor - ORLÍKOVÁ, Barbora 

Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání 
buprenorfinu v Praze.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 1, s. 12 - 21, 6 tab., 1 graf, lit. 12 

 Zhodnocení překryvu a přelivu klientů mezi nízkoprahovými programy v Praze po 
uzavření jednoho z nich a zhodnocení aktuální situace na pražské drogové scéně s 
důrazem na zneužívání buprenorfinu (Subutexu). Jeho dostupnost na černém trhu a 
vliv na užívání heroinu. Dotazníkový průzkum proběhl od února do června 2006 mezi 
198 klienty nízkoprahových programů o. s. SANANIM v Praze. Metodika průzkumu 
a závěry z něj. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008288 - ANAL 041442 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Zdravotní rizika počítačových her a videoher.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 39 - 43, 1 obr..  

 Zdravotní a návyková rizika pro děti a dospívající v souvislosti s hraním 
počítačových her a videoher. Vztahy, sociální dovednosti, školní prospěch, násilí, 
zneužívání alkoholu, drog, patologické hráčství. Počítačové hry v životě českých dětí. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008318 - ANAL 041458 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Restriktivní politika ve vztahu k alkoholu a tabáku se vyplácí.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 4, s. 200, lit. 5. 

 Škody způsobené alkoholem a tabákem a význam restriktivní politiky pro jejich 
snížení z hlediska zdravotního a ekonomického. Restrikce v prevenci zneužívání 
alkoholu a tabáku. Příklady účinnosti restriktivní politiky v prevenci. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008263 - ANAL 041430 

NOVOTNÝ, Vladimír 

Polymorfná závislosť.  

In: Adiktologie. - 1, 2007, č. 1, s. 42 - 49, lit. 26.  
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 Rozšířenost polymorfní závislosti a mechanismy jejího vzniku. Terminologické 
nejasnosti, klasifikační a klinické problémy. Prognóza polymorfně závislých. 

CZ - sla: PA: vy/2007 

 

008265 - ANAL 041432 

PEŠEK, Roman - VONDRÁŠKOVÁ , Andrea 

Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy.  

In: Adiktologie. - 1, 2007, č. 1, s. 52 - 61, lit.14.  

 Projevy a možnosti zvládání kognitivních a emocionálních reakcí rodičů 
dospívajících dětí užívajících nealkoholové drogy. Typické reakce v chování a 
emocích (např. šok, pocit viny, odpor atd.), fáze jejich prožívání a možnosti 
vyrovnání se s daným faktem. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009137 - ANAL 041489 

RENNIE, Lara - SHORE, Malcolm 

An Advanced Model of Hacking [Vyspělý model hackingu].  

In: Security Journal. - 20, 2007, č. 4, s. 236 - 251, 2 tab., 2 obr., lit. 56.  

 Hackerské útoky na počítačové sítě, rizika zneužití dat a informací. Oblast 
kriminality s kreditními kartami. Legislativa v oblasti počítačové kriminality v USA a 
Velké Británii. 

CZ - eng: PA: vy/2007 

 

008365 - ANAL 042277 

ZIMMERMANN, Rudolf 

Zuverlässige Drogenschnelltests zur Sicherung des Strassenverkehr [ Spolehlivý 
rychlý test na drogy pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 154 - 155, 1 graf, 1 tab.  

 Drogy představují v silniční dopravě velké bezpečnostní riziko. Význam rychlého a 
spolehlivého zjištění, že účastník silničního provozu je pod vlivem drog. Speciální 
testovací přístroj, který drogu detekuje a zároveň identifikuje základní typy užitých 
drog. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

008213 - ANAL 042260 

BAUTZOVÁ, Libuše - HRSTKOVÁ, Julie 

Rychlá pomoc s rizikem. In: Ekonom. - 51, 2007, č. 31, s. 24 - 25.  

 Podvody spojené s asistenčními službami při dopravních nehodách. Korupce v 
řadách dopravních policistů, kteří spolupracují s asistenčními službami. Úsilí 
pojišťoven o obranu. CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008226 - ANAL 041891 

BÖHM, Klaus Michael 

Opferschutz und Strafvollzug : Neue Wege zum Schutz vor gefährlichen Gewalt- und 
Sexualstraftätern [Ochrana oběti a výkon trestu. Nové cesty k ochraně před 
nebezpečnými pachateli násilné a sexuální kriminality].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 2, s. 41 - 43, lit. 23.  

 Pachatelé sexuální a násilné kriminality ve výkonu trestu. Každý odsouzený má 
právo na terapii během výkonu trestu a ze zásadních důvodů mu toto právo nesmí být 
upřeno. Je potřeba zavést reformy ve výkonu trestu u těchto pachatelů. Tyto reformy 
jsou zároveň ochranou obětí. Výkon trestu v současném Německu, přehled situace. 
Zkušenosti ze zahraničí. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008379 - ANAL 042691 

HOLAS, jakub - VEČERKA, Kazimír 

Základní rysy delikvence mladistvých v ČR.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 185 - 197, 3 grafy, 1 tab.  

 Komplexní výzkum kriminality mladistvých, provedený pracovníky Institutu pro 
kriminologii a sociální prevenci. Jednalo se o volné pokračování starší výzkumné 
akce, mapující roční nápad nezletilců se závažnými poruchami chování. Ústřední část 
studie bylo rozsáhlé šetření ve spisovém materiálu ročního nápadu obžalovaných 
mladistvých na osmi okresních zastupitelstvích. Celkově byly analyzovány případy 
484 obžalovaných mladistvých, z nichž bylo více než 90 procent mužů. Základní 
výzkumné poznatky. Několik postřehů k pozadí trestné činnosti mladistvých. Shrnutí 
a závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008201 - ANAL 042249 

JUHL, Felix 

Spione im Internet : Unternehmensnetzwerke im Visier [Špioni na internetu. Na 
mušce jsou podnikové sítě]. 

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 6 - 7, s. 20 - 21.  

 Hospodářská kriminalita a špionáž ohrožuje většinu podniků, včetně univerzit. 
Bezpečnostní rizika vnitřních počítačových sítí - pronikání škodlivých programů a 
virů, manipulace s daty, hackerské útoky. Pachatelé útoků na počítačové sítě, lidský 
faktor jako slabý článek počítačové bezpečnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008207 - ANAL 042254 

MAGUROVÁ, Zuzana 

Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých : Kampaň na boj proti 
násiliu na ženách, vrátanie domáceho násilia.  

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 1, s. 77 - 80.  

Akce: Právem proti domácímu násilí [mezinárodní kongres]. Praha (ČR), 07.01.2007- 
10.01.2007.  

 Kongres s názvem Právem proti domácímu násilí se zaměřil na porovnání legislativy 
a aplikace práva v oblasti násilí na ženách, zejména domácího násilí, v zemích EU. 
Obsah hlavních referátů, které kladly důraz na prevenci domácího násilí a právní 
možnosti ochrany oběti a stíhání pachatele. Význam nevládních organizací. Institut 
zvláštní zpravodajkyně OSN pro násilí páchané na ženách, jeho příčinách a 
následcích. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008250 - ANAL 042473 

MANZONI, Patrik - FISCHER, Benedikt - REHM, Jürgen 

Local Drug-Crime Dynamics in a Canadian Multi-Site Sample of Untreated Opioid 
Users [Vzorek vývoje kriminality neléčených uživatelů opiátů v několika kanadských 
městech].  

In: Canadian Journal of Criminology. - 49, 2007, č. 3, s. 341 - 373, 1 obr., 4 tab., lit. 
85.  

 Práce analyzuje kriminalitu v 5 kanadských městech u celkem 677 uživatelů opiátů 
aj. drog. Sleduje hlavní oblasti kriminality drogově závislých - např. v Torontu je to 
majetková kriminalita, v Montrealu a Quebeku město převládá sexuální kriminalita. 
Kriminalita jako prostředek získávání peněz. Přehledy souvisejících faktorů. 

CA - eng/fre: PA: bv/2007 
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008223 - ANAL 042468 

MCKEEVER, Grainne 

Citizenship and Social Exclusion : The Re-Itegration of Political Ex-Prisoners in 
Nothern Ireland [Občanství a reitegrace bývalých politických vězňů v Severním 
Irsku].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 3, s. 423 - 438, lit. 30.  

 Legislativní problematika ohledně politických vězňů v Severním Irsku. Občanství, 
občanská a lidská práva v rámci vývoje v zemi. Příklady a relevantní teoretické práce 
a názory. Reintegrační model.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008162 - ANAL 042632 

NĚMEC, Miroslav 

Terorismus v ČR.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 130 - 132.  

Rec. na : Terorismus v ČR [Monografie] / Miroslav Mareš. - Brno, 2005 

 Kniha Terorismus v ČR je rozčleněna do jedenácti kapitol, z nichž první kapitola 
nazvaná "Úvod do výzkumu terorismu v ČR po roce 1989" podává stručně základní 
nástin problematiky terorismu, jeho cíle, pojetí, strukturu knihy a návaznost na 
dosavadní výzkum. Popis všech dalších kapitol. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008169 - ANAL 042461 

PAGE, Douglas 

Ending law enforcement's long winter of disconnect ? [Končící období 
nepropojitelnosti bezpečnostních služeb].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 7, s. 98 - 103.  

 Potřeba sdílené federální databáze kriminality v USA. Iniciativa FBI při vytváření 
federální datové ústředny pro policejní, soudní aj. složky bezpečnosti a potírání 
kriminality N-DEx (Law Enforcement National Data Exchange). Cíle, technologie a 
instituce spolupracující na programu N-DEx. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008203 - ANAL 042251 

PAULUS, Manfred 

Veränderte zuhälterische Strategien - neue Herausforderungen für Polizei und Justiz 
[Změněné strategie kuplířů - nové výzvy pro policii a justici].  
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In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 7, s. 18 - 22, 4 obr.  

 Prostředí a subkultura prostituce a kuplířství. Obchod s lidmi, pronikání 
organizované kriminality. Proměny strategie kuplířů - uplatňování zásad moderního 
managementu v řízení obchodu s lidmi, organizaci prostituce a dalších aktivit s 
prostitucí spojených. Zaměření se na žádoucí, t.j. vlivné a užitečné zákazníky (politici, 
soudci, lékaři, policisté, prominentní osobnosti, vysocí úředníci). Účinné trestní 
stíhání nucené prostituce a dalších kriminálních činností s prostitucí spojených je 
proto za současných podmínek velmi obtížné. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008199 - ANAL 042247 

Qualität vor Quantität : Steigende Deliktzahl in Deutschland [Kvalita má přednost 
před kvantitou. Stoupající počet deliktů v Německu].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 6 - 7, s. 16 - 17, 1 tab.  

 Hospodářská kriminalita nabývá stále nových forem a způsobuje stále větší škody. 
Zejména oblast počítačové kriminality se v této oblasti rozrůzňuje a počet deliktů 
spojených se zneužitím počítačových sítí a dat stále stoupá. Aktuální policejní 
kriminální statistiky od roku 2003. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008200 - ANAL 042248 

SCHÖNFELD, Ralf 

Grösserer Nutzen - grössere Gefahren : Neue Kommunikationsformen bergen Risiken 
[Větší užitek - větší nebezpečí. Nové komunikační formy skrývají rizika].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 6 - 7, s. 18 - 19, 1 graf.  

 Problematika komunikační a informační bezpečnosti, kde nové a kvalitnější 
technologie přinášejí i nová bezpečnostní rizika. Fenomén pishingu a tzv. 
nekalkulovatelná rizika. Lidský faktor informační bezpečnosti. Bezpečnostní trendy 
minimalizující rizika.  

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008183 - ANAL 042232 

SKŘEJPEK, Michal 

Mimořádné zločiny.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 14, s. 507 - 516.  

 Historie trestných činů, jejich postihu a vývoj trestního procesu ve starověkém Římě. 
Problematika tzv. mimořádných trestných činů v době císařství, t.j. protiprávního 
jednání historicky oddělených od skutkových podstat starších trestných činů 
vytvořených v době republiky. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008221 - ANAL 042467 

VAUGHAN, Barry 

The Internal Narrative of Desistance [K rozhodnutí o upuštění od trestného jednání z 
vnitřních pohnutek].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 3, s. 390 - 404, lit. 42.  

 Práce se zabývá problematikou vlastního rozhodnutí pachatele o zanechání dalšího 
trestného jednání. Uvádějí se psychické, společenské, sociologické, motivační aj. 
souvislosti změny v konání. Sebereflexe, identita a hybné síly pro cestu k nápravě. 
Další poznatky z výzkumů a náměty. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008315 - ANAL 041455 

BERÁNEK, Jan 

Nová móda: násilníci točí své oběti mobilem.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, květen, s. 40 - 41. Sek.inf.p.: 
Ekomail. - 2006 

 Nová forma sociálně patologického jevu vyrůstajícího ze šikany - happy slapping. 
Útoky na nic netušící osoby, dokumentování situace fotomobilem a její šíření. 
Nebezpečnost jevu, stoupající brutalita.  

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008297 - ANAL 042661 

BEZOUŠKOVÁ, Alice 

Hráz proti domácímu násilí je téměř hotová.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 2, s. 8 - 10, 7 obr.  

 Od 1.1.2005 pracovalo 9 řešitelských týmů v jednotlivých aktivitách projektu HRÁZ 
proti domácímu násilí. Projekt přinesl již několik velmi kvalitních výstupů v podobě 
moderních a hodnotných produktů. Byl vytištěn informační leták pro oběti závažných 
trestných činů, který BKB nabízí nadstandardní službu - terapeutický program. Byla 
vytištěna karta SARA DN, manuál pro hodnocení a řízení rizika domácího násilí, 
dokumentace případu domácího násilí, manuál Metodický rámec práce intervenčních 
center a podpora jejich vzniku, metodický rámec interdisciplinární spolupráce - 
instruktážní pomůcka. Celostátní kampaň BKB. Lektorský fond. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008292 - ANAL 041446 

DOČKALOVÁ, Květa - HOLUŠOVÁ, Barbora 

(Ne)bezpečný věk - domácí násilí na seniorech.  
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In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, květen, s. 22 - 25.  

 Finanční a majetkové zneužívání seniorů. Zanedbávání, psychické a citové týrání. 
Konkrétní případy. Rady a doporučení pro seniory. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008316 - ANAL 041456 

Jak se loví piráti v Česku. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 36 - 38. Sek.inf.p.: 
Ekomail, www. zive. - 2007 

 Možný postup policie při odhalování softwarového piráta. Identifikace "piráta". 
Shromažďování důkazů. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008270 - ANAL 042476 

KANABLE, Rebecca 

Software Technology : Organizing child pornography evidence [Důkazy o 
organizování dětské pornografie na počítači].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 118 - 125, 3 obr 

 K programům, software a dalším opatřením na podporu odhalování, vyšetřování a 
dokazování pachatelství dětské pornografie v počítačových sítích. Podrobnosti o 
speciálním software LACE (Law Enforcement Against Child Exploitation). Stručně k 
vývoji těchto software. Integrace LACE s identifikačním modulem IDLE. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008338 - ANAL 042487 

KRONER, Daryl G. - MILLS, Jeremy F. - REITZEL, Lorraine R. - DOW, Edward - 
AUFDERHEIDE, Dean H. - RAILEY, Michael G. 

Directions for Violence and Sexual Risk Assessment in Correctional Psychology 
[Odhadování rizik násilné a sexuální kriminality v nápravné psychologii].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 7, s. 906 - 919, lit. 77.  

 Odhad rizika recidivy v nápravných zařízeních u pachatelů násilné a sexuální 
kriminality. Oblasti dalšího výzkumu stanovení rizik. Statické a dynamické proměnné 
při stanovování rizik, z výsledků studií. Sledování rizikovosti po propuštění pachatelů  
sexuální trestné činnosti. Vnímání a komunikativnost při sledování vývoje míry rizika 
recidivy. 

USA - eng: PA: bv/2007 
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008276 - ANAL 041434 

KRULOVÁ, Tatiana - WEISS, Petr 

Viktimologické aspekty sexuální agrese.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 3, s. 279 - 289, lit. s. 287 - 289.  

 Poznatky o ženských obětech sexuální agrese. Definice sexuální agrese. Výskyt 
sexuální agrese. Viktimogenní faktory. Vztah mezi obětí a pachatelem. Následky 
sexuální agrese, resp. znásilnění. Statistiky. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008311 - ANAL 041451 

PAVLÍČEK, Kamil 

Spolupráce Policejní akademie ČR s Centrem dopravní prevence : Program prevence 
pro mladé účastníky silničního provozu.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 7 - 9. 

 Výukové programy orientované na středoškolskou mládež, preventivní působení na 
dopravní chování adolescentů, úloha Centra dopravní prevence a Policejní akademie 
ČR při výuce. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008236 - ANAL 042641 

PETERKOVÁ, Jana - JIRÁNEK, Radek 

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené 
skupiny obyvatel.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 8, příloha s. 1 - 8.  

 Pokračování z čísla 7/2007. Možnosti překlenutí obtížné sociální situace z prostředků 
sociální ochrany. Exekuce. Příklady dobré praxe ze zahraničí. Oblasti prevence a 
řešení zadlužování sociálně slabých a vyloučených osob. Návrhy na budoucí řešení 
zadlužování obyvatel ČR. Legislativní opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008343 - ANAL 042266 

POREMSKÁ, Michaela 

Právní úprava pornografie v českém a slovenském právním řádu.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 28 - 33.  

 Srovnání české a slovenské trestněprávní úpravy pornografie, a to především dětské. 
Mezinárodní závazky v oblasti postihování pornografie a opatření EU o dětské 
pornografii. Komerční sexuální zneužívání dětí a Národní plán boje proti němu v ČR. 
Zpráva o bezpečnostní situaci na Slovensku z hlediska dětské pornografie. 
Trestněprávní úprava v ČR a pojmy používané v legislativní úpravě  trestného činu  
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ohrožování mravnosti. Trestněprávní úprava na Slovensku, legislativní pojmy, trestné 
činy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008299 - ANAL 042663 

VITOUŠOVÁ, Markéta 

Ze zahraničí. Evropské fórum mění své jméno na Victim Support Europe. 

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 2, s. 28 - 29, 1 obr. 

Akce: Evropské fórum pro služby obětem [Konference]. Siófok (MAĎARSKO), 
23.05.2007-27.05.2007.  

 Ve dnech 23.-27.5.2007 se konala 11. konference Evropského fóra pro služby 
obětem, která se konala ve městě Siófok u maďarského Balatonu. Odborný program 
celé konference připravilo speciální programová komise. Náplň konference. 
Workshopy. Závěry z konference. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008301 - ANAL 042664 

VITOUŠOVÁ, Markéta 

Moskva - konference na podporu služeb obětem kriminality.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 2, s. 30, 2 obr.  

Akce: Práva obětí a svědků trestných činů - Solidarita, akce, právo [Konference]. 
Moskva (RUSKO), 22.03.2007-23.03.2007.  

 Ve dnech 22.-23.3.2007 se v Moskvě uskutečnila 1. mezinárodní konference na téma 
"Práva obětí a svědků trestných činů - Solidarita, akce, právo". Informace z 
konference. Vystoupení P. Vitoušové se setkala s velkým ohlasem. Byla požádána o 
jednu ze zahajovacích řečí na téma "Pomoc obětem trestných činů a situace v ČR". 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008296 - ANAL 042660 

VITOUŠOVÁ, Petra - ZIMA, Vlastimil 

Více než tisíc osob už ochránil nový zákon.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 2, s. 3 - 7, 2 grafy, 1 tab.  

 Zákon na ochranu před domácím násilím (č. 135/2006) byl v době hodnocení účinný 
přesně 181 dnů. V rámci preventivních opatření zavedl možnost vykázání nebo 
zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí za situace, kdy jsou naplněny 
znaky domácího násilí (dlouhodobost, eskalace, jasné role ohrožené a násilné osoby, 
privát jako místo, kde k násilí dochází) a hrozí riziko dalšího násilí. V prvním pololetí 
2007 byly v ČR každý den vykázány 2 - 3 osoby ze svého domova za násilí. 
Koordinátor krizové pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Poznatky z praxe.  
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Služby intervenčních center. Názor expertů. Počty vykázaných podle intervenčních 
center v krajích. CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008313 - ANAL 041453 

Zpráva BSA o softwarovém pirátství : Češi užívají 39 procent softwaru nelegálně.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 33 - 35.  

 Výsledky studie protipirátské organizace BSA (Bussiness Software Alliance). 
Postavení ČR v softwarovém pirátství. Statistické údaje. Snižování míry 
softwarového pirátství v domácnostech a malých firmách. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

008273 - ANAL 042479 

HEINECKE, Jeannine 

Identifing the unknown [Identifikace neznámé oběti]. 

 In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 46 - 53, 2 obr.  

 Identifikace těl a ostatků obětí vražd a násilně usmrcených osob. Z praxe vyšetřování 
těchto případů v USA. Nález těla a odložené policejní případy. Postupy, metody a 
technologie vedoucí k objasnění okolností smrti a dopadení pachatele. Význam a 
využívání počítačové informační sítě a databáze. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008202 - ANAL 042250 

HEUBROCK, Dietmar 

Demaskiert - erkannt am Gang : Videogestützte Bewegungsanalyse kann maskierte 
Straftäter identifizieren [Odhalen a poznán podle chůze. Pohybová analýza na základě 
videozáznamu může identifikovat pachatele ]. 

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 7, s. 8 - 12, 4 grafy, 4 obr., lit. 6.  

 Maskovaní pachatelé mohli mít donedávna relativní pocit bezpečí. Nové 
kriminalistické metody - biometrie a pohybová analýza – však umožňují maskované 
pachatele identifikovat. Podstata forenzní pohybové analýzy, její hlavní metody a 
technika. Budoucnost této kriminalistické techniky, význam vybavení ohrožených  

 14



objektů (peněžní ústavy, benzínové pumpy, obchodní centra atd.) kvalitní 
videotechnikou, jejíž záznamy jsou pak podrobovány forenzní analýze pohybu. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008174 - ANAL 041884 

KAMMAL, Michael - SCHULZ, Friedrich - PÜSCHEL, Klaus 

Suizidaler Kopfschuss im fahrenden Pkw [Sebevražedný výstřel do hlavy v jedoucím 
osobním autě]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 219, 2007, č. 3 - 4, s. 124 - 130, 4 obr., 1 tab., lit. 15.  

 Muž ve věku 43 let spáchal sebevraždu za volantem svého vozu výstřelem z pistole. 
Okolnosti případu. Popis nehody podle očitých svědků. Pitva prokázala předchozí 
konzumaci kokainu. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008307 - ANAL 041447 

KONÍČEK , Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Biometrický snímač obličeje 3D Vision Access.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, květen, s. 26 - 27.  

 Biometrický snímač obličeje 3D Vision Access se využívá k identifikaci osoby podle 
prostorové podoby obličeje. Využití v systémech kontroly a identifikace. Možnosti 
využití v represi i v oblasti prevence. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008234 - ANAL 042639 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Snímač 30.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 8, s. 16 - 17, 3 obr.  

 Biometrie využívá k autentifikaci osoby fyziologické charakteristiky (např. geometrii 
ruky, oční duhovky, tvar uší, rozložení cév na ruce nebo tváři). Charakteristika a 
popis biometrického snímače 3D. Přednosti technologie snímače 3D. Možnosti 
využití v represi, ale i v oblasti prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008271 - ANAL 042477 

PHILLIPS, Amanda 

Praying for a breakthrough : Solving cold case investigations without DNA evidence 
is not impossible [Metodu DNA pro vyřešení odložených případů vražd je vhodné 
kombinovat]. 
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In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 20 - 25.  

Vyšetřování odložených vražd pomocí DNA a vhodnost kombinace této analytické 
metody se systémem AFIS aj. expertními postupy. Příklady. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008166 - ANAL 041881 

RÖPER, Andrea - REICHERT, Walter - MATTERN, Rainer 

Analyse mitochondrialer SNPs als Ergänzung zur konventionellen STR-Typisierung 
am Beispiel eines Falles von besonders schwerem Diebstahl [Analýza 
mitochondriálních SNPs jako doplněk konvenční typizace STR v případě mimořádně 
závažného případu krádeže].  

In: Archiv für Kriminologie. - 219, 2007, č. 3 - 4, s. 98 - 104, 3 tab., lit. 13.  

 Při zkoušce DNA lze úspěšně použít analýzu SNPs (Single Nucleotide 
Polymorphisms) v případech, kdy tradiční analýza STR (Short Tandem Repeat) 
neposkytuje dostačující výsledky. Tak tomu bylo i v tomto případě vloupání a 
krádeže. Popis případu. Izolace DNA. Analýza SNPs. Další aplikované postupy. 
Výsledky a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008177 - ANAL 042226 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Zkoumání mikrostop jako fenomén současnosti.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 6, s. 3.  

 Mikrostopy a jejich dělení podle různých hledisek. Citlivost mikrostop na vlivy 
vnějšího prostředí. Vyhledávání a zajišťování mikrostop, základní technické 
prostředky. Zkoumání mikrostop, laboratorní techniky a vyhodnocování mikrostop. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008190 - ANAL 042239 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kriminalistická audioexpertiza.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 7, s. 3.  

 Kriminalistická audioexpertiza se zabývá možnostmi identifikace osob podle jejich 
hlasu a identifikace věcí podle zvuku, který vydávají. Elektronická analýza hlasu. 
Rozdělení a charakteristika audioexpertizy. Charakteristika záznamů zvukových stop, 
jejich zajišťování a metodika jejich zkoumání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008219 - ANAL 041888 

VERHOFF, Marcel A. - DURSCHNABEL, Melanie - KREUTZ, Kerstin 

Osteologische Fallstudie zur zeitlichen Eingrenzung einer postmortalen 
Schädelverletzung [Osteologická studie případu posmrtného poranění lebky. Časové 
ohraničení].  

In: Archiv für Kriminologie. - 219, 2007, č. 5 - 6, s. 191 - 198, 7 obr., lit. 6.  

 Při exhumaci (pět let po úmrtí) byly zjištěny na lebce stopy násilí a poranění, která se 
na pohled jevila jako posmrtná. Nebylo jasné, zda poranění vznikla již před pěti lety 
při výkopových pracích, nebo až při exhumaci. Zkouškami bylo možno zjistit dobu 
vzniku těchto poranění, t.j. před pěti lety při výkopu hrobu. Popis celého případu. 
Závěr a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008218 - ANAL 041887 

WEHNER, Frank - STIEGLER, Annette - SCHULZ, Martin Manfred - WEHNER, 
Hanz-Dieter - MARTIN, David 

Immunozytochemische Untersuchungen biologischer Spuren an Tatklingen 
[Imunocytochemické zkoumání biologických stop na čepeli nože].  

In: Archiv für Kriminologie. - 219, 2007, č. 5 - 6, s. 180 - 190, 6 obr., 2 tab., lit. 13.  

 Stopy po řezných a bodných ranách a jejich imunocytochemická analýza. Na čepeli 
nože zůstávají organické stopy i v případě, že pokožka byla chráněna několika 
vrstvami oděvu. Histologická a cytologická zkouška čepelky umožňuje identifikaci 
použité chladné zbraně a poraněného tělesného orgánu. Příklady použití této metody v 
praxi. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

008159 - ANAL 042629 

FOLTIN, Pavel - ŘEHÁK, David 

Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu [Fight against Terrorism and 
International Cooperation]. 

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 57 - 78, lit. 26.  

 Problematika mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu prostřednictvím 
vybraných nejvýznamnějších mezinárodních organizací. Popis každé organizace tvoří 
dvě části, přičemž první je zaměřena na historický vývoj a charakteristiku, druhá  
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poskytuje přehled činnosti organizace v oblasti boje proti terorismu. Policejní 
pracovní skupina pro terorismus. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008272 - ANAL 042478 

GALVIN, Bob 

Mapping choices abound as traffic and crashes mount [Výběr vhodného vybavení pro 
práci dopravní policie a vyšetřování nehod]. 

 In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 34 - 44, 7 obr.  

 Vybavení pro vyšetřování dopravních nehod a pro kontrolu silničního a dálničního 
provozu v USA. Používaný systém a prostředky měření, vyměřování a dokumentace. 
Praktické příklady některých pracovních postupů silniční a dálniční policie USA. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008232 - ANAL 042637 

LINHART, Jaroslav 

Slovenské policejní vozy s GPS.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 8, s. 11, 1 obr.  

 Hlídkové vozy, vybavené systémem GPS používá od února 2007 městská policie v 
Trnavě. Charakteristika zařízení GPS. Výhody GPS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008238 - ANAL 042643 

LIŠKA, Přemysl 

Taktický polygon. In: Policista. - 13, 2007, č. 8, s. 27, 2 obr.  

 Ve střední policejní škole MV v Praze otevřeli nový taktický polygon. Polygon se 
skládá z naznačených částí budov, na kterých se cvičí určité taktické drily a postupy 
policejní práce. Modelové situace při výuce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008328 - ANAL 042677 

NOVÁK, František 

SBS v Jižní Koreji - rychlý růst a další potřeba regulace.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 42 - 47, 8 tab.  
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Vývoj soukromých bezpečnostních služeb v Jižní Korey. Celkový počet pracovní 
SBS v J. Korey v roce 2005. Počet instalovaných alarmových systémů 1993 - 2005. 
Počet pracovníků a vozidel výjezdových skupin. Činnost SBS. Pět druhů 
bezpečnostních služeb. Povinná příprava pro bezpečnostní pracovníky. Porovnání 
policistů, zvláštních policistů a strážných SBS. Poskytování technických služeb 
bezpečnostního charakteru. Zlepšování bezpečnostních technologií. Postavení 
zaměstnanců SBS. Služby soukromých detektivů. Vztahy mezi veřejnými a 
privátními subjekty bezpečnostních služeb. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008169 - ANAL 042461 

PAGE, Douglas 

Ending law enforcement's long winter of disconnect ? [Končící období 
nepropojitelnosti bezpečnostních služeb].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 7, s. 98 - 103.  

 Potřeba sdílené federální databáze kriminality v USA. Iniciativa FBI při vytváření 
federální datové ústředny pro policejní, soudní aj. složky bezpečnosti a potírání 
kriminality N-DEx (Law Enforcement National Data Exchange). Cíle, technologie a 
instituce spolupracující na programu N-DEx. USA - eng: PA: bv/2007 

 

008311 - ANAL 041451 

PAVLÍČEK, Kamil 

Spolupráce Policejní akademie ČR s Centrem dopravní prevence : Program prevence 
pro mladé účastníky silničního provozu.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 7 - 9. 

 Výukové programy orientované na středoškolskou mládež, preventivní působení na 
dopravní chování adolescentů, úloha Centra dopravní prevence a Policejní akademie 
ČR při výuce. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008269 - ANAL 042475 

PERIN, Michelle 

Let it snow : Patrolling winter wonderlands [Policejní hlídkování v zasněžené 
krajině].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 8 - 12, 4 obr.  

 Policejní hlídkování na sněhu. Zkušenosti s využitím sněžných skútrů pro běžné 
hlídkování a k záchraně osob v horách aj. odlehlých krajinných oblastech v USA a 
Kanadě. Informace k nákladům, výcviku a parku sněžných skútrů. Zimní podmínky a 
nutné vybavení pro činnost hlídek. 

USA - eng: PA: bv/2007 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

008191 - ANAL 042240 

ANTOŠ, Marek 

Právo na svobodné volby v Evropské úmluvě o lidských právech a jeho vztah k 
českému volebnímu zákonodárství.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 4, s. 3 - 18.  

 Štrasburský systém ochrany lidských práv klade značný důraz na institucionální 
mechanismus kontroly dodržování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod (Úmluva), jejíž součástí je i úprava práva na svobodné volby. Historické 
okolnosti zakotvení práva na svobodné volby v Dodatkovém protokolu k Úmluvě. 
Individuální volební právo jednotlivců. Zákonodárný sbor, volby do Evropského 
parlamentu. Volební systém, aktivní a pasivní volební právo. České volební 
zákonodárství ve vztahu k požadavkům Dodatkového protokolu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008178 - ANAL 042227 

ČERNÝ, Petr 

Popírání holocaustu v právních souvislostech.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 7, s. 185 - 191.  

 Trestný čin veřejného popírání holocaustu a zpochybňování nacistického, a v českém 
právním řádu i komunistického, genocidia a charakteristika jeho pachatelů, tzv. 
popíračů. Ústavněprávní aspekty tohoto trestného činu ve vztahu k základním 
občanským a lidským právům. Některé rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. 
Trestněprávní aspekty, problém prokázání úmyslu. Tendence k zakotvení skutkové 
podstaty trestného činu popírání holocaustu v evropských trestních kodexech. 
Problematika postižitelnosti popírání jiných zločinů proti lidskosti je zatím 
nevyřešena. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008159 - ANAL 042629 

FOLTIN, Pavel - ŘEHÁK, David 

Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu [Fight against Terrorism and 
International Cooperation].  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 57 - 78, lit. 26.  

 Problematika mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu prostřednictvím 
vybraných nejvýznamnějších mezinárodních organizací. Popis každé organizace tvoří 
dvě části, přičemž první je zaměřena na historický vývoj a charakteristiku, druhá  
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poskytuje přehled činnosti organizace v oblasti boje proti terorismu. Policejní 
pracovní skupina pro terorismus. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008204 - ANAL 042252 

HANDRLICA, Jakub 

Prezumpcia správnosti a zákonnosť správneho aktu vo svetle aktuálnej rozhodovacej 
činnosti Európskeho súdneho dvora : Zmena a zrušenie právoplatného správneho aktu 
pre jeho nesúlad s predpismi komunitárneho práva s dôrazom na rozhodnutie C- 53/00 
Kühne und Heitz 

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 1, s. 37 - 52.  

 Aspekty rozhodovací činnosti Evropského soudního dvora, které mají vliv na 
rozhodovací činnost správního orgánu členského státu. Vybrané charakteristické 
aspekty správních aktů. Princip loajality jako nový aspekt činnosti správních orgánů 
členských států EU/ES. Kasuistika případu. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008175 - ANAL 042224 

KALIŠ, Roman 

Vývoj mezinárodního investování a právní úpravy mezinárodní ochrany investic.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 6, s. 200 - 206.  

 Vývoj mezinárodního investování od koloniálních dob do současnosti. Rostoucí 
potřeba vytvoření systému ochrany mezinárodních investic a jeho projevy v 
jednotlivých obdobích. Současný systém klade důraz na dvoustranné smlouvy. 
Mnohostranná dohoda o investicích (MAI) jako neúspěšný pokus o dosažení 
mnohostranného konsensu v otázkách právní úpravy mezinárodní ochrany investic na 
celosvětové úrovni. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008205 - ANAL 042253 

KLÁTIK, Jaroslav 

Odklon v trestnom konaní ako prostriedok racionalizácie trestnej spravodlivosti.  

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 1, s. 53 - 64.  

 Význam odklonů v slovenském právním řádu. Účel odklonů. Právo na zákonný 
trestní proces, koncept restorativní justice a systém alternativního řešení trestních 
věcí. Procesní instituty odklonů: podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné 
zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného, smír, trestní rozkaz, řízení o 
dohodě viny a trestu. SLK - sla: PA: bh/2007 
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008194 - ANAL 042243 

KOLMAN, Petr 

Dožádání v (novém) správním řízení. 

 In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 7, s. 43 - 45.  

 Dožádání jako důležitý procesní institut správního řízení. Podstata dožádání, koho lze 
o dožádání požádat a o provedení jakého úkonu. Usnesení o dožádání, postup 
dožádaného orgánu. Úprava dožádání do ciziny. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008186 - ANAL 042235 

KOPECKÝ, Martin 

Uplatňování zásad jednotnosti a koncentrace ve správním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 13, s. 461 - 465.  

 Zásady jednotnosti a koncentrace řízení se vztahují k postupu řízení a mají vliv na 
možnost uplatnění procesních práv ze strany účastníků řízení. Vymezení těchto zásad 
v platném správním řádu. Koncentrace řízení podle zvláštních úprav (např. stavební 
řízení, vodní zákon, horní zákon atd.). Usnesení správního orgánu a omezení 
možnosti uvádět nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy v odvolacím řízení. 
Zásada presumpce neviny a práva obviněného z přestupku.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008193 - ANAL 042242 

MATES, Pavel 

Řízení o rozkladu.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 7, s. 39 - 43.  

 Institut rozkladu jako řádný opravný prostředek, který je podáván proti 
prvoinstančnímu rozhodnutí správního orgánu. Institut rozkladu podle správního řádu. 
Rozhodování o rozkladu – rozkladová komise, její členové, průběh jednání, 
usnášeníschopnost, hlasování a závaznost návrhu rozhodnutí. Rozklad jako obdoba 
institutu odvolání. Rozhodnutí o rozkladu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008192 - ANAL 042241 

NOVÁKOVÁ, Barbora - FREY, Jan 

Evropský platební rozkaz.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 7, s. 20 - 21.  

 Zavedení evropského platebního rozkazu (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1896/2006, European Payment Order - EPO), který by měl umožnit a zjednodušit  
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efektivnější vymáhání přeshraničních dluhů. Jednotné soudní řízení v členských 
státech. Aplikace nařízení, průběh řízení a vykonavatelnost EPO. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008182 - ANAL 042231 

STUNA, Stanislav - ŠVESTKA, Jiří 

Proč a kdy je stát právnickou osobou, jakož i o právnické osobě vůbec 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 14, s. 499 - 507.  

 Diskuse o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Terminologické 
otázky problematiky právnické osoby (soukromoprávní a veřejnoprávní právnická 
osoba). Problematika státních příspěvkových organizací. Tržní ekonomika a její 
veřejnoprávní a soukromoprávní regulace. Stát jako právnická osoba v 
soukromoprávních a veřejnoprávních vztazích. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008176 - ANAL 042225 

TOMEK, Petr 

Jak si (ne)vyrazit na ozdravný pobyt : [Část 1].  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 6, s. 2.  

 Vnitřní předpisy vydané Policií ČR na základě zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů (č. 361/2003 Sb.) a jejich soulad s tímto zákonem. 
Co jsou vnitřní předpisy, právní teorie o zákonu a závazném pokynu. Zákony, vnitřní 
předpisy a subjektivní právo. Analýza závazného pokynu policejního prezidenta č. 
14/2007, kterým se stanoví zásady poskytování ozdravných pobytů příslušníků Policie 
ČR. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008189 - ANAL 042238 

TOMEK, Petr 

Jak si (ne)vyrazit na ozdravný pobyt : Část 2.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 7, s. 2.  

 Pokrač. z č. 6/2007. Dokončení analýzy závazného pokynu policejního prezidenta č. 
14/2007, kterým se stanoví zásady poskytování ozdravných pobytů příslušníků Policie 
ČR. Rozpor tohoto závazného pokynu se zákonem o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008181 - ANAL 042230 

VOČKA, Vladimír 

Problematika právní úpravy a trestněprocesní praxe principu zákazu reformace in 
peius.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 7, s. 201 - 203.  

 Polemický článek k současné dikci zákazu reformace in peius, v níž dle mínění 
autora dochází k formalizaci odvolacího práva a má vedlejší dopady v možnosti 
negativního ovlivnění plného uplatnění zásady zjištění skutkového stavu bez 
důvodných pochybností (zásada materiální pravdy). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008179 - ANAL 042228 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom 
konaní - dohode o vine a trestu.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 7, s. 192 - 196.  

 Odklony jako alternativní způsoby řešení trestních věcí představují instituty trestního 
řízení, které jej mají zefektivnit, urychlit a zjednodušit použitím specifických 
procesních úkonů. Analýza institutu dohody o vině a trestu v slovenském trestním 
řádu. Příklad amerického dohadovacího řízení. Teoretické vymezení institutu dohody 
o vine a trestu (postup prokurátora, rozhodování soudu o schválení dohody). Praktické 
využití institutu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008209 - ANAL 042256 

GYÁRFÁŠ, Juraj 

Prvky ústavnosti v európskom práve.  

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 2, s. 173 - 185.  

 Současný stav míry ústavnosti v případě EU po odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu. Definování některých důležitých prvků ústavnosti - historický vývoj pojmu 
ústava, vybrané atributy moderních ústav (princip a idea státu, horizontální a 
vertikální dělba moci, základní práva a svobody). Prvky ústavnosti v textech 
evropského práva a prvky ústavnosti v judikatuře Evropského soudního dvora 
(nadřazenost komunitárního práva, kontrola ústavnosti, ochrana základních práv a 
svobod). 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008208 - ANAL 042255 

KALESNÁ, Katarína 

Doktrína unikátnych zaraidení optikou komunitárneho a národného súťažného práva.  
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In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 2, s. 91 - 101.   

 Zákaz zneužití dominantního postavení je klasickým institutem soutěžního práva na 
komunitární i vnitrostátní úrovni. Zneužití dominantního postavení patří k 
nejzávažnějším skutkovým podstatám narušení hospodářské soutěže. Pojem zneužití 
dominantního postavení a unikátního zařízení jako jeho formy. Doktrína unikátních 
zařízení v komunitární, české a slovenské právní úpravě a v rozhodovací praxi.  

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008222 - ANAL 041889 

KARGL, Walter 

Die Bedeutung der Entsprechungsklausel beim Betrug durch Schweigen [Význam 
odpovídající klausule při podvodu mlčením].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 119, 2007, č. 2, s. 250 - 289, 
lit. 193.  

 Podstata problému. Podvody a omyly a jejich právní klasifikace. Intenzita a modalita 
omylu. Omyly, které vznikají nedbalostí. Různé kategorie případů. Závěrečná 
poznámka. BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008268 - ANAL 041896 

KIRCHHOF, Gregor 

Kinderrechte in der Verfassung - zur Diskussion einer Grundgesetzänderung [Dětská 
práva v ústavě. K diskusi o změně ústavy SRN].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 5, s. 149 - 153, lit. 30.  

 V současné době probíhá diskuse o tom, jestli mají být do ústavy zahrnuta zvláštní 
dětská práva. Článek podrobuje základní body této diskuse ústavněprávní analýze. 
Zavedení specielních práv dítěte by značně rozštěpilo a oslabilo ochranu základních 
ústavních práv. Vznikla by právní distance mezi rodiči a dětmi. Příspěvek končí 
návrhem na přiměřenou změnu ústavy SRN. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008345 - ANAL 042267 

KOUDELKA, Zdeněk 

Odnětí a přikázání u státního zastupitelství.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 34 - 41.  

 Zákon o státním zastupitelství a úprava odnětí a přikázání věci a její doplnění podle 
analogických úprav v trestním řádu a občanském soudním řádu. Věcná příslušnost a 
jednotnost rozhodnutí. Návrh na odnětí a přikázání, judikatura. Rozhodnutí o odnětí a 
přikázání, jeho přezkum. Problematika odnětí a přikázání v trestním řízení proti 
mladistvému, správních žalob a návrhů na určení otcovství. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008347 - ANAL 042269 

PALOVSKÝ, Tomáš 

Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení jako vzor pro právní úpravu 
českou? 

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 55 - 60.  

 Geneze, podoba a praktické uplatnění současné rakouské právní úpravy odklonů v 
trestním řízení. Konečná podoba odklonů a jejich druhy. Srovnání s rekodifikačními 
pracemi nad českým trestním řádem v oblasti odklonů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008343 - ANAL 042266 

POREMSKÁ, Michaela 

Právní úprava pornografie v českém a slovenském právním řádu.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 28 - 33.  

 Srovnání české a slovenské trestněprávní úpravy pornografie, a to především dětské. 
Mezinárodní závazky v oblasti postihování pornografie a opatření EU o dětské 
pornografii. Komerční sexuální zneužívání dětí a Národní plán boje proti němu v ČR. 
Zpráva o bezpečnostní situaci na Slovensku z hlediska dětské pornografie. 
Trestněprávní úprava v ČR a pojmy používané v legislativní úpravě trestného činu 
ohrožování mravnosti. Trestněprávní úprava na Slovensku, legislativní pojmy, trestné 
činy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008214 - ANAL 042261 

RANDLOVÁ, Nataša - DANĚK, Matěj 

Speciální žaloby proti obtěžování.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 31, s. 54 - 55.  

 Návrh tzv. antidiskriminačního zákona zajišťuje právo na rovné zacházení v oblasti 
zaměstnávání, vzdělání, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Hlavní principy 
zákona ve srovnání s předchozí právní úpravou. Omezení úlohy nevládních 
organizací. Speciální žaloby jako obrana před důsledky diskriminace. Institucionální 
zajištění ochrany - ombudsman. Přípustné formy diskriminace. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008267 - ANAL 041895 

RUDOLF, Beate - GIESE, Ludmilla 

Ein EU-Rahmenbeschluss über die Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren ? 
[Rámcové rozhodnutí o právech obviněného v trestním řízení v rámci Evropské unie 
?].  
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In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 4, s. 113 - 116, lit. 44.  

 Spolková vláda předloží během svého předsednictví v Evropské radě návrh 
rámcového rozhodnutí o minimálních požadavcích na práva obviněného v trestním 
řízení. Právněpolitické pozadí. Sporné body. Potřeba rámcového rozhodnutí. Obsah 
rámcového rozhodnutí. Právní účinnost. Příslušnost Evropského soudního dvora. 
Další implikace. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008342 - ANAL 042265 

RŮŽIČKA, Miroslav 

K oprávněním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie České republiky 
předcházejícímu zahájení trestního řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 18 - 27.  

 Problematika rozsahu výkonu působnosti státního zástupce v předprocesním stádiu 
trestního řízení. Postup policie před zahájením trestního stíhání (policejní právo). 
Přípravné řízení a vykonávání dozoru státního zástupce. Postup státního zástupce ve 
vztahu k podáním žádosti o přezkum postupu Policie ČR v předprocesním stádiu 
trestního řízení. Výkon dohledu nad činností státních zastupitelství.  

 

008244 - ANAL 041892 

SCHLIEMANN, Harald 

Effektivierung des Strafverfahrens oder Angriff auf den Rechtsstaat ? [Zefektivnění 
trestního řízení nebo útok na právní stát ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 3, s. 73 - 75.  

 Spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko, Hessensko, Dolní Sasko a 
Durynsko předložily 22.9.2006 ve Spolkové radě návrh zákona k zefektivnění 
trestního řízení (BR-Dr 660/06). Spolkový sněm již několikrát navrhl různé změny a 
zkrácení tohoto návrhu zákona. Článek upozorňuje na nedostatky zmíněného návrhu v 
širokém spektru od přípravného řízení přes hlavní přelíčení, opravné prostředky až po 
výkon trestu. Resumé. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008339 - ANAL 042262 

SEHNÁLEK, David 

Směrnice o elektronickém obchodu - v hledáčku princip původu.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 7, s. 241 - 246.  

 Role směrnice o elektronickém obchodu v komunitární úpravě e-comerce. V 
členských zemích platí metoda harmonizace a tam, kde ES nemají pravomoc 
harmonizovat vnitrostátní právo, je uplatňována metoda koordinace. Zavedení 
principu původu, který usnadňuje přeshraniční poskytování služeb informační  
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společnosti v ES. Analýza principu původu z hlediska mezinárodního práva 
soukromého. CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008346 - ANAL 042268 

ŠABATA, Karel 

Poznámky k postavení státního zástupce v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2007, č. 7 - 8, s. 52 - 55.  

 Polemický článek na téma úlohy a postavení státního zástupce v trestním řízení, 
poměru vedoucího policejního orgánu a dozorujícího státního zástupce k přípravného 
řízení a vztah státního zástupce k policejnímu orgánu. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008340 - ANAL 042263 

VESECKÁ, Renata - CHROMÝ, Jakub 

Poskytování informací z trestního řízení sdělovacím prostředkům z pohledu státního 
zastupitelství. 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 7 - 8, s. 5 - 11, 1 graf, 1 schéma.  

 Význam a důvody podávání informací médiím. Principy poskytování informací z 
trestního řízení a jejich právní aspekty z hlediska Všeobecné deklarace lidských práv, 
Listiny základních práv a svobod a především pak podle trestního řádu. Zákonná 
omezení poskytování informací z trestního řízení. Státní zastupitelství je dále při 
poskytování těchto informací vázáno i služebními předpisy. Problematika 
komunikace státního zastupitelství se sdělovacími prostředky. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008341 - ANAL 042264 

VONDRUŠKA, František 

Ke vztahu správních a trestních sankcí. 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 7 - 8, s. 12 - 17.  

 Vztah trestních sankcí a správních sankcí vyplývá z poměru trestního práva v užším 
slova smyslu a správního trestání. Za trestní obvinění jsou považována zásadně i ta 
opatření, která ve výsledku vedou k postihu fyzických osob za správní delikt, zvlášť 
má-li charakter přestupku upraveného zákonem. Rozsah správního trestání ve 
srovnání se soudně trestnými činy. Rozdílná škála a výměra sankcí. Základy trestní 
odpovědnosti a další společné znaky. Komplikovanost vztahu norem trestního a 
správního práva. Možnost relativizovat přísnost sankcí ukládaných v trestním řízení 
(např. odklony), nepoměr tvrdosti trestních a správně trestních sankcí (např. trestné 
činy v dopravě). Překrývání skutkových podstat trestných činů a správních deliktů, 
neexistence trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Nejednotnost procesní 
úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

008337 - ANAL 042486 

AX, Robert K. - FAGAN, Thomas J. - MAGALETTA, Philip R. - MORGAN, Robert 
D. - NUSSBAUM, David - WHITE, Thomas W. 

Innovations in Correctional Assessment and Treatment [Inovace ve volbě 
individuálního přístupu a zacházení v nápravných zařízeních].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 7, s. 893 - 905, lit. 80.  

 Pohled na nové přístupy v oblasti zdravotní péče v nápravných zařízeních. 
Individuální přístupy více směřované k aktuálním potřebám výchovného působení a 
péče o zdraví. Přístup k duševně postiženým a nemocným vězňům. Systémy 
odhalování psychických problémů a sebevražedných úmyslů v amerických 
nápravných zařízeních. Problém sebevražd vězňů.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008253 - ANAL 041893 

BAMMANN, Kai - FEEST, Johannes 

Kunst und Kreativität in Haft - Folgerungen aus einer Umfrage [Umění a tvořivost ve 
vězení. Výsledky jedné ankety].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 19, 2007, č. 2, s. 42 - 46, lit. 27.  

 Možnost projevit se tvůrčím způsobem i v době uvěznění skutečně existuje, přestože 
se to na první pohled zdá nepravděpodobné. Ukázaly to výsledky ankety, provedené v 
nedávné době v Německu. Kreativita uvězněných osob není v rozporu s vězeňskými 
služebními předpisy. Bylo vypracováno několik projektů činnosti uvězněných osob, 
z nichž nejvýznamnější je projekt Siegfrieda Neuenhausena. Terapeutický význam 
umělecké činnosti ve věznicích. Resumé a perspektivy.  

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008258 - ANAL 041894 

DÜNKEL, Frieder - PÖRKSEN, Anke 

Stand der Gesetzgebung zum Jugendstrafvollzug und erste Einschätzungen [Stav 
zákonodárství k výkonu trestu mladistvých a první kritická zhodnocení].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 19, 2007, č. 2, s. 55 - 67, 1 tab., lit. 19.  

 Stav současného zákonodárství k výkonu trestu mladistvých v jednotlivých 
spolkových zemích. Komentáře, polemiky, diskuse. Problémy vězeňství. Možnosti 
resocializace. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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008338 - ANAL 042487 

KRONER, Daryl G. - MILLS, Jeremy F. - REITZEL, Lorraine R. - DOW, Edward - 
AUFDERHEIDE, Dean H. - RAILEY, Michael G. 

Directions for Violence and Sexual Risk Assessment in Correctional Psychology 
[Odhadování rizik násilné a sexuální kriminality v nápravné psychologii].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 7, s. 906 - 919, lit. 77.  

 Odhad rizika recidivy v nápravných zařízeních u pachatelů násilné a sexuální 
kriminality. Oblasti dalšího výzkumu stanovení rizik. Statické a dynamické proměnné 
při stanovování rizik, z výsledků studií. Sledování rizikovosti po propuštění pachatelů 
sexuální trestné činnosti. Vnímání a komunikativnost při sledování vývoje míry rizika 
recidivy. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008223 - ANAL 042468 

MCKEEVER, Grainne 

Citizenship and Social Exclusion : The Re-Itegration of Political Ex-Prisoners in 
Nothern Ireland [Občanství a reitegrace bývalých politických vězňů v Severním 
Irsku].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 3, s. 423 - 438, lit. 30.  

 Legislativní problematika ohledně politických vězňů v Severním Irsku. Občanství, 
občanská a lidská práva v rámci vývoje v zemi. Příklady a relevantní teoretické práce 
a názory. Reintegrační model. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008336 - ANAL 042485 

WORMITH, J. Stephen - ALTHOUSE, Richard - SIMPSON, Mark - REITZEL, 
Lorraine R. - FAGAN, Thomas J. - MORGAN, Robert D. 

The Rehabilitation and Reintegration of Offenders [Náprava pachatelů trestné činnosti 
a jejich začlenění do společnosti].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 7, s. 879 - 892, lit. 115.  

 Některé poznatky z výzkumu v oblasti nápravné psychologie, především z praxe 
amerických nápravných zařízení.Cílem je zamezit recidivě a usnadnit začlenění 
propuštěných do společnosti. Výsledky relevantních analytických studií. Podněty pro 
další vývoj výzkumů v nápravné psychologii. 

USA - eng: PA: bv/2007 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

008283 - ANAL 042484 

BERTOMEN, Lindsey 

Firearms Tactics : Shooting from barricade [Taktika střelby ze skrytu a z barikády].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 96 - 101, 2 obr. 

 Taktika střelby ze skrytu, zpoza překážky nebo z barikády. Některé zásady zaujetí 
skrytu, vlastní střelby, využití přírodní nebo umělé ochrany střelce, koordinace v 
týmu, hlídkování. Význam výcviku, 9 pravidel taktiky a vedení střelby z pistole.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008344 - ANAL 038593 

LIŠKA, Přemysl 

Bomba jménem Caracal.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 9, s. 5 - 7.  

 Seznámení se samonabíjecí pistolí Caracal vyráběnou ve Spojených arabských 
emirátech a představenou na letošním jarním veletrhu vojenské techniky, konaným ve 
stejné zemi. Technické zajímavosti pistole, technické údaje a popis. Uvedeny země, 
kde se sériově vyrábějí samonabíjecí pistole a země, kde se sériově vyrábějí 
plnohodnotné revolvery. Příznivé ohlasy. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008220 - ANAL 038592 

Novinky se značkou Walther.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 8, s. 36 - 39, obr.  

 Novinky značky Walther, které byly představeny na letošní mezinárodní výstavě 
zbraní IWA, konané v Norimberku ve dnech 9. - 12. března 2007. Jedná se o novinky 
Walther PPS, SP22, LG3 Young Star a LG300XT Anatomic. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008282 - ANAL 042483 

Weapons and Accessories Showcase [Ukázka zbraní a příslušenství].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, s. 90 - 95, 10 obr. 

 Z nových střelných zbraní a jejich příslušenství a výzbroje na trhu v USA. Stručná 
chrakteristika 11 výrobků a 10 vyobrazení. Mj. pouzdro na uložení 2 pistolí současně 
fy Galati Gear, taktickou pušku pro vojsko a polici Longbow, taktický služební 
tomahawk Battle Hawk, puškový optický zaměřovač 36x42 mm fy Sightron Inc., řadu 
taktických zaměřovačů Elite fy Bushnell. USA - eng: PA: bv/2007 
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VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

008167 - ANAL 042459 

APCO Roundup Showcase [APCO. Ukázka vybraných nových výrobků]. 

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 7, s. 72 - 75, 11 obr. 

 Výběr 11 nových produktů pro komunikaci a řízení, foto a hlavní údaje o 
technických parametrech a využití přístroje nebo zařízení. Např. mapový informační 
systém GEOCommand v kombinaci GIS a GPS nebo bojový komunikační systém pro 
speciální jednotky SWAT. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008327 - ANAL 042676 

IVANKA, Ján 

Počítačová podpora elektronických zabezpečovacích systémů.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 36 - 40, 8 obr., lit. 3.  

 Popis funkcí poplachové ústředny typu SINTONY SI 210. Jednotlivé audio a 
videokomponenty pro ústřednu SI 210. Komponenty rádiového spojení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008280 - ANAL 042481 

KANABLE, Rebecca 

Tough cases [Odolná pouzdra pro laptopy].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 8, 60 - 68, 2 obr.  

 Nejlevnější a vhodný způsob zodolnění laptopů je uložit laptop do zodolněného 
speciálního kufříku, který tlumí nárazy, nepropustí vlhko, vodu, prach, apod. Produkcí 
těchto pouzder pro vybrané typy laptopů a s různým stupněm zodolnění se zabývá v 
USA několik výrobců (mj. Hardigg, OtterBox, Pelikan). Stručně k technologii,  
použitým materiálům a vlastnostem kufříků. Ukázka některých výrobků. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008288 - ANAL 041442 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Zdravotní rizika počítačových her a videoher.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, červen, s. 39 - 43, 1 obr.  
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Zdravotní a návyková rizika pro děti a dospívající v souvislosti s hraním počítačových 
her a videoher. Vztahy, sociální dovednosti, školní prospěch, násilí, zneužívání 
alkoholu, drog, patologické hráčství. Počítačové hry v životě českých dětí. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008320 - ANAL 042670 

NOSEK, Martin 

Spolupráce ACS systémů s ostatními systémy budovy.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 13 - 15, 6 obr.  

 Důležitou součástí dveřních systémů je systémové řešení pro únikové a chráněné 
únikové cesty, požární předěly a ventilační dveře pro odvětrávání únikových cest. 
Mezi klíčové produkty patří mechanické, elektromechanické a elektromotorické 
samozamykací zámky. Certifikační požadavky. Systémy ACS - elektrické otvírače. 
Požadavky a popis situací. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008321 - ANAL 042671 

NOSEK, Martin 

Identifikace a identifikační média v přístupových systémech.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 15 - 21, 7 obr.  

 Účel identifikace. Skupiny identifikátorů, provedení a standardy. Bezkontaktní karty 
a čtečky. Mikrovlnné systémy - UHT. Biometrické identifikátory. Otisk prstu, 
duhovka oka, charakteristika obličeje. Současné a budoucí trendy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008322 - ANAL 042672 

NOSEK, Martin 

Normy, současný stav zavádění EN v oblasti identifikačních systémů, specifika pro 
jejich schvalování a certifikaci.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 21 - 22, 5 obr., 1 tab.  

 Zkoušky systémů. Účel a cíl zkoušek technologií. Požadavky standardů. Požadavky 
na funkci. Požadavky na bezpečnost a elektrické parametry. Požadavky na 
vyhodnocení výsledků, hlášení a komunikaci. Požadavky na dokumentaci a značení. 
Požadavky na okolní prostředí - působení vnějších vlivů. Požadavky na elektronickou 
bezpečnost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008306 - ANAL 042669 

NOSEK, Martin - TAJTL, Josef - ŠTĚTINA, Kamil - KONEČNÝ, Ivan - RANDA, 
Michal 

Základní požadavky na přístupové systémy.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 10 - 13, 6 obr.  

 Základní orientace v oboru pro přístupové systémy rozsáhlejších aplikací. Obecné 
vlastnosti přístupového systému. Základní funkce. Struktura systému. Normy a 
standardy. Všeobecné požadavky na přístupový systém. Provozní požadavky na 
systém. Integrované bezpečnostní systémy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008325 - ANAL 042674 

OASiS - nový bezdrátový domovní systém.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 33, 3 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Ovládání systému JA-80 OASiS. Nejviditelnějším 
prvkem v instalaci je systémová klávesnice. Externí klávesnice. Dálkové ovladače. 
Ovládání mobilním telefonem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

008326 - ANAL 042675 

ŠIMČÍK, Robert 

Zabezpečení a identifikace v inteligentních budovách.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 4, s. 34 - 35, 3 obr.  

 V současné době se čím dál tím více začínají prosazovat bezpečnostní a identifikační 
systémy, které spadají do koncepce Inteligentních budov. Integrovaný přístupový a 
zabezpečovací systém INET Seven, který splňuje všechny požadavky. Charakteristika 
systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

ARMÁDA, VOJENSTVÍ  
 

008163 - ANAL 042633 

FIEBICH, Marek - KRÁSNÝ, Antonín 

Budoucí vojenské prostředí.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 133 - 146.  

 Překlad vybrané části "podkladu 2" Dlouhodobé vize EU se zabývá budoucím 
vojenským prostředím. Popisuje prvky budoucího strategického prostředí, vedení 
budoucích operací, koncepční přístup k vojenským závazkům, budoucí operační 
schopnosti. CZ - cze: PA: ká/2007 
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008156 - ANAL 042628 

HAUSER, Gunther 

Austrian Security Policy - New Tasks and Challenges [Rakouská bezpečnostní 
politika - Nové úkoly a výzvy].  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 45 - 56, lit. 7.  

 Pozice Rakouska v oblasti evropské bezpečnosti. Současná rakouská bezpečnostní 
politika pokračuje prostřednictvím účasti na aktivitách EU na základě Petersbergské 
dohody a programu NATO Partnerství pro mír při zachování zásad pragmatické 
neutrality. Rakousko se výrazně angažuje v mírových operacích OSN, EU a NATO. 
Jako člen EU má Rakousko zájem na integraci středních, východních a 
jihovýchodních evropských států do euroatlantických bezpečnostních struktur. 

CZ - eng: PA: ká/2007 

 

008187 - ANAL 042236 

KREJČÍ, Oskar 

Zbraně nejsou na hraní.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 29, s. 27, 1 schéma.  

 Jednání o smlouvě KOS (Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě). 
Přístup NATO a Ruska, spory o podmínkách přijetí KOS. Politickobezpečnostní 
architektura Evropy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008161 - ANAL 042631 

NOVÁK, Zdeněk 

An End to Evil: How to Win the War on Terror.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 117 - 112.  

Rec. na : An End to Evil: How to Win the War on Terror [Monografie] / David Frum. 
- New York, 2003. - 304 s, Richard Perle. 

 Další vývoj americké politiky v rámci války proti terorismu. Výčet oblastí, v nichž je 
Amerika v souvislosti s válkou proti terorismu zranitelná. Souhrn opatření, jak 
reformou systému bezpečnosti a zahraničních vztahů vítězství zajistit. Řada myšlenek 
je velmi otevřených a kontroverzních, zejména pokud se týče návrhů na úpravu 
vztahů s Francií nebo se Saudskou Arábií. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008160 - ANAL 042630 

PROCHÁZKA, Josef 

Souhrnná politická směrnice - důsledky pro ozbrojené síly České republiky.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 1, s. 107 - 115, lit. 9.  

 Analýza vybraných aspektů Souhrnné politické směrnice, která vytváří strategický 
politický rámec pro transformační proces Aliance. Definuje společné chráněné 
hodnoty a zájmy. Podtrhuje potřebu výstavby expedičního charakteru vojenských 
schopností v komplexním operačním prostředí v příštích 10 až 15 lety. Možné 
důsledky. Souhrnné politické směrnice pro plánovitou výstavbu a použití ozbrojených 
sil ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

008260 - ANAL 042657 

ADAMEC, Vilém 

Poskytování pomoci v nouzi.  

In: 112. - 6, 2007, č. 8, s. 24 - 25, 1 obr., 2 tab., lit. 11.  

 Systém poskytování neodkladné pomoci v nouzi. Bezpečnost státu všeobecně. 
Systém poskytování neodkladné pomoci v nouzi. Zjednodušené schéma systému 
poskytování pomoci v nouzi státem. Základní tabulka plošného pokrytí. Zásahy podle 
vzdálenosti k událostem. Systém poskytování následné pomoci v nouzi. Shrnutí. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008257 - ANAL 042656 

HORÁK, Rudolf - DANIELOVÁ, Lenka 

Přispívá k ochraně obyvatelstva zvyšování znalostí a dovedností? 

In: 112. - 6, 2007, č. 8, s. 22 - 23, 1 obr.  

 Základní úkoly ochrany obyvatelstva. Kvalitní příprava odborníků. Sociologický 
výzkum jehož cílem bylo zjistit úrovně znalostí a informovanosti občanů ČR o 
ochraně obyvatelstva, o existujících rizicích, která mohou eskalovat do více či méně 
závažných krizových situací, a o připravenosti občanů, jak se v těchto situacích 
zachovat (ochránit se). Závěry sociologického výzkumu. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008240 - ANAL 042645 

JUST, Tomáš 

Popovodňová opatření v ekologicky orientované správě vodních toků.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 33, příloha s. 1 - 8, 11 obr., 1 schéma.  

 Jedním z okruhů správy vodních toků jsou zásahy, prováděné ve vodních tocích a 
nivách po povodních. Odstraňují nepříznivé změny, k nimž za povodní došlo, a v 
rámci neinvestičních opatření posilují protipovodňovou prevenci. Individuální 
hodnocení povodňových změn. Opatření k odstraňování povodňových škod. 
Problémové aspekty popovodňových opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008287 - ANAL 041441 

KOPÁČEK, Petr 

Do oblak může 168 hasičů, loni zasahovali 96 krát. : Letečtí záchranáři mají za sebou 
první rok služby u HZS.  

In: Alarm revue. - 17, 2007, č. 3, s. 12 - 13.  

 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a Středočeského kraje zahájily v 
dubnu 2006 zkušební provoz stálé služby leteckých záchranářů na základně Policie 
ČR letecké služby v Praze - Ruzyni. Zkušenosti. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008284 - ANAL 041438 

KŮDELA, Petr 

Sací bagr zachraňuje zavalené lidi.  

In: Alarm revue. - 17, 2007, č. 3, s. 21.  

 Cvičení složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji se 
zaměřilo na záchranu osob, zavalených ve dvou nezajištěných výkopech, pomocí 
sacího bagru. Zkušenosti z používání, perspektivy. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

008262 - ANAL 042659 

PIVOVARNÍK, Ján 

Ukrytí obyvatelstva. Stálé úkryty CO.  

In: 112. - 6, 2007, č. 8, s. 35, 3 obr.  

 Ukrytí obyvatelstva je jedním z hlavních opatření při plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. Důležitost tohoto opatření je zdůrazněna i zákonem č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který mj. stanovuje působnost a pravomoc orgánů územních samosprávních 
celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně obyvatelstva a  
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který stanovuje orgánům obcí povinnost zajistit ukrytí osob před hrozícím 
nebezpečím. Tlakové neodolné úkryty CO. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008241 - ANAL 042646 

SPÁLENKOVÁ, Marta 

Meziregionální reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 33, příloha s. 9 - 12, 1 obr.  

 Projekt Interreg IIIC-SI.PRO.CI. Civilní ochrana v rámci Evropské unie. Spolupráce 
v projektu za účasti Jihočeského kraje. Fáze projektu. Výstupy z činnosti pracovních 
skupin. Aplikace výstupů projektu do lokální úrovně. Závěry k informování a 
přípravě obyvatel. Vývoj spolupráce v civilní ochraně. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008153 - ANAL 042625 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

THW - Prostředek státu v boji proti následkům katastrof.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 2, s. 10 - 11. Sek.inf.p.: 
Notfalloorge. - 2007 

 Institut Technické pomocné služby - THW je zásahová organizace spolkového státu 
pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva v případě katastrof. Úkoly THW. Nasazení 
jednotky THW. Pro speciální úkoly jsou na spolkové úrovni odborné skupiny po 
činnosti např. odklizovací práce, boj proti vodě, stavba mostů, zabezpečovací práce, 
trhací práce, odstraňování ropných látek z povrchů a další. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008154 - ANAL 042626 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Změny v organizaci a financování svazu civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 2, s. 12 - 13. Sek.inf.p.: 
Action. - 2007 

 Švýcarský svaz civilní ochrany (SZSV) vykazuje rozsáhlou lektorskou, poradenskou 
a popularizační činnost, vydává odborný časopis Action. Bohužel jeho zisky a 
příspěvky členské základny by na jeho činnost zdaleka nestačily. Pokud nedostanou 
od vlády státní příspěvek bude muset SZSV svoji činnost ukončit. Jediným řešením je 
sloučit SZSV se Svazem švýcarských organizací civilní ochrany - VSZO. Těžiště 
práce nově vzniklé organizace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008254 - ANAL 042653 

VAKULA, Ladislav 

Požár lesa ohrožoval hrad Bezděz.  

In: 112. - 6, 2007, č. 8, s. 16 - 17, 3 obr.  

Akce: [Cvičení]Bezděz (ČR), 07.06.2007.  

 Dne 7.6.2007 se v obci Bezděz, na úpatí hradu Bezděz, konalo prověřovací cvičení 
složek integrovaného záchranného systému (IZS) libereckého kraje. Tématem cvičení 
bylo zdolání lesního požáru za ztížených podmínek včetně ochrany hradu Bezděz a 
koordinace složek IZS při hasebním zásahu. Cíl cvičení. průběh cvičení. Specifika 
zásahu. Poznatky a doporučení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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