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ALKOHOL, DROGY 

 

008499 - ANAL 042756 

BERZSI, Gabriel 

Anabolika.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 3, s. 8 - 9, 3 obr.  

 Problematika anabolik. Odpovědi na čtyři otázky týkající se normy antidopingového 

zákona. Nelegální obchod s anabolickými steroidy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008436 - ANAL 042723 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Návykové látky na hromadných akcích.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 36 - 41, 1 příloha. 

Sek.inf.p.: Kriminalistika. - 35, 2002 

 Problematika návykových látek, a to jak návykové látky legální, tak nelegální. Tyto 

látky jsou uvedeny jednak v zákoně č. 379/2005 Sb., tak v zákoně č. 167/1998 Sb. 

Alkohol a legislativa. Nelegální drogy a legislativa. Návykové látky a doprava z 

hromadných akcí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008437 - ANAL 042724 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Legalizace drog versus represe : 2. díl.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 42 - 44.  

 Pokračování z minulého čísla. Legalizace drog versus represe z pohledu filozofie. 

Přirozené právo většiny. Právo většiny omezuje určitá práva jednotlivců, a to v zájmu 

celé společnosti, coţ je v přímém rozporu s pohledem shora uvedeného 

volnomyšlenkářského individualisty. Osoby drogově závislé na společnosti doslova 

parazitují! Společnost má právo se proti těmto negativním jevům bránit a chránit před 

nimi své hodnoty. Závěr. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008435 - ANAL 042722 

CSÉMY, Ladislav - NEŠPOR, Karel 

Zdravotní rizika počítačových her a videoher.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 30 - 35, 1 obr., lit. 40.  
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Zdravotní rizika videoher. Patří k nim nezdravý ţivotní styl s nedostatkem pohybu, 

onemocnění pohybového systému, obezita, zvýšené riziko úrazů, zhoršení 

interpersonálních vztahů a vyšší úzkost v sociálních vztazích, zvýšená agresivita a 

násilí. V odborné literatuře se objevuje tendence řadit excesivní hraní videoher do 

blízkosti patologického hazardního hráčství, tedy mezi návykové a impulzivní 

poruchy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008439 - ANAL 042499 

Drug and Alcohol Testing Showcase [Ukázka testovacích zařízení na drogy a 

alkohol].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 6, s. 130 - 133, 6 obr 

 Popis s vyobrazením 6 vybraných nových výrobků pro testování na drogy a alkohol. 

Mj. kompaktní laboratorní a policejní souprava NTX 2000 na bázi technologie SFS, 

souprava pro identifikaci drogy Accutest IDenta, pouliční světelný detektor narkotik 

NEIL, testovací software na alkohol pro silniční kontroly od fy Lifeloc Technologies'. 

USA - eng: PA: bv/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 

 

008433 - ANAL 042720 

HÖSCHL, C. - HOZA, J. - MALINA, A. - RABOCH, J. 

Účinky krátkodobého a dlouhodobého uţívání kanabinoidů.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 3 - 18, 2 tab., lit. 104.  

 Přehled poznatků o účincích krátkodobého a dlouhodobého uţívání kanabinoidů. 

Epidemiologické studie potvrzují, ţe kanabinoidy jsou ve vyspělých zemích nejvíce 

uţívanou ilegální psychoaktivní látkou, přičemţ rozšíření mezi českými dospívajícími 

a mladistvými dospělými je značné (44 procent celoţivotní prevalence, 23 procent 

opakované uţívání). Epidemiologie. Údaje o léčbě poruch vyvolaných uţíváním  
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konopných drog. Vliv na psychiku. Somatické účinky. Prevence zneuţívání 

kanabinoidů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008497 - ANAL 042754 

Hrozba Subutexu, historie, zneuţívání.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 3, s. 4 - 5, 1 graf, 1 obr.  

 Historie analgetika Subutex. Charakteristika léku. Legislativní pohled. Nelegální 

činnost spojená s touto látkou, která naplňuje znaky skutkových podstat trestných činů 

(paragrafy 187, 187a, 188 tr. zákona). Poznatky o padělání lékařských receptů. Roční 

spotřeba Subutexu v gramech. Prameny: Drogový informační server: 

wwww.drogy.net. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008467 - ANAL 042802 

JANDA, Martin 

20x drogy : Jak se známkuje riziko? 

In: 21. století. - 2007, č. 10, s. 46 - 48, obr.  

 Uveden ţebříček nebezpečnosti drog, který sestavili na základě nové studie vědci z 

univerzit v Nizozemsku, Velké Británii a USA. Známka hodnotí nebezpečnost drog 

ve třech různých oblastech. 1. kategorie - sociální nebezpečnost drogy. 2. kategorie – 

rychlost vytvoření závislosti. 3. kategorie - zdravotní rizika, která ta která droga 

přináší. 1. místo jednoznačně zaujímá heroin, následuje kokain a barbituráty. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008397 - ANAL 042702 

KODEŠOVÁ, Věra - HÁJKOVÁ, Michaela 

Substituční léčba ve Vazební věznici Praha.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 3, s. 11, 1 obr.  

 Dne 1.4.2006 ve Vazební věznici Praha - Pankrác a ve Věznici Příbram byl zahájen 

projekt - pilotní program substituční léčby. Podstatou substituce je náhrada ilegální 

drogy , legálním opioidem (methadonem), která je provázena dalšími aktivitami 

v oblasti zdravotní, psychoterapeutické a sociální. Cílem je odstranění, případně 

zmírnění zdravotních a sociálních problémů plynoucích z drogové závislosti a 

zlepšení adaptace na současnou ţivotní situaci. Charakteristika programu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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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 

 

008498 - ANAL 042755 

Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) varuje: Trhy jsou zaplavovány 

falešnými léky.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 3, s. 6, 1 obr.  

 Trhy v řadě zemí světa zaplavují falešné léky, které mohou mít pro uţivatele 

smrtelné následky. Nebezpečí falešných léků je reálné a rozsáhlé. Výroba padělaných 

léků je snadná. Neregulované trhy. Zneuţívání léků na předpis překonává zneuţívání 

drog. Drogová situace v Afghánistánu se prudce zhoršuje. Zprávy ze světových 

regionů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008352 - ANAL 042489 

STATON-TINDALL, Michele - GARNER, Bryan R. - MOREY, Janis T. - 

LEUKEFELD, Carl - KRIETEMEYER, Jennifer - SAUM, Christine A. - OSER, 

Carrie B. 

Gender Differences in Treatment Engagement Among a Sample of Incarcerated 

Abusers [Rozdíly v přístupu k léčbě u vzorku vězňů a vězeňkyň - toxikomanů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 9, 1143 - 1156, 3 tab., lit. 52.  

 Práce je součástí studií k léčebným a nápravným programům drogově závislých v 

USA. Shrnuje údaje k rozdílům v přístupu k léčbě u 2774 drogově závislých muţů a 

ţen ve 20 vězeňských léčebných programech v 5 státech USA. Dále sleduje rozdíly 

v oblasti psychosociální a charakteristikách kriminálního myšlení. Přehledy výsledků 

v tabulkách jsou dále komentovány. Závěrečná diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008434 - ANAL 042721 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 

Drogová scéna v České republice po roce 1989.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 19 - 29, 1 graf, 7 tab., 

lit. 8.  
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Vývoj drogové scény. Pro kaţdou drogovou scénu jsou charakteristické dva aspekty: 

Nabídka a poptávka. Vývoj cen jednotlivých druhů drog. Vývoj nabídky základních 

typů drog na české scéně. Stručný souhrn a trendy léčených uţivatelů drog za období 

1995 - 2005. Trendy nově evidovaných uţivatelů drog - ţadatelů o léčbu v ČR (1995 - 

2005). Souhrn. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008438 - ANAL 042725 

VANĚČEK, Miloš 

Budoucnost výzkumu psychedelik.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 3, s. 45 - 51, lit. 1.  

 Budoucnost uţívání a studování MDT a dalších psychedelických látek. Současná 

situace výzkumu. Experimentální studie by měly ze všeho nejdříve nalézt pro 

psychedelika nejlepší kombinaci – pro zvláštní terapeutické, kreativní a spirituální 

účely. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVECNE 

 

008492 - ANAL 042301 

BAUTZOVÁ, Libuše 

Šest let ve střehu ; Příl.: Radek Honzák, Igor Záruba.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 37, s. 48 - 52, příl.  

 Zvýšení bezpečnostních opatřeních na letištích a v letadlech civilní přepravy v rámci 

prevence teroristických útoků. Diskuse o vhodnosti některých opatření vzhledem k 

jejich finančním nákladům a sporné efektivitě. Chování leteckých společností 

vyuţívajících situace ke zvyšování zisků. Situace na ruzyňském letišti v Praze. 

Bezpečnostní kontroly cestujících. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008493 - ANAL 042302 

BLAŢEK, Petr 

Nebezpečí číhá v kontejnerech.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 37, s. 52 - 53, 2 obr.  

 Na letištích a v přístavech jsou přísně kontrolováni pasaţéři, ale velké riziko 

teroristického útoku se můţe skrývat v přepravních kontejnerech, a to především tam, 

kde jsou převáţeny linkovými spoji. Připravovaná opatření pro kontroly kontejnerů a 

vytváření řetězců důvěryhodných subjektů a tím i podmínek pro zmírnění kontrol. 
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008420 - ANAL 041911 

CARR, Prudence Beidler 

Playing by all the Rules : How to Define and Provide a "Prior Opportunity for Cross-

Examination" in Child Sexual Abuse Cases After Crawford v. Washington [Hra podle 

všech pravidel. Jak definovat a poskytnout přednostní právo na kříţový výslech v 

případech sexuálního zneuţívání dětí po procesu Crawford versus Washington].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 2, s. 631 - 664, lit. 169.  

 V roce 2004 rozhodl Nejvyšší soud v procesu Crawford versus Washington a vyhlásil 

nové pravidlo konfrontace k Čtvrtému dodatku k ústavě USA. Soud musí vyloučit 

všechna mimosoudní prohlášení, která byla poskytnuta svědkem, který není při 

soudním procesu k dispozici, pokud obhájce nemá právo na kříţový výslech svědka, 

který nabídl výpověď. V kauze Crawford v. Washington vznikl problém, protoţe v 

případech sexuálního zneuţívání dětí jsou děti často nedostupné k výpovědi u soudu. 

Jejich mimosoudní sdělení o zneuţití jsou nyní vyloučena. Jejich svědectví jsou však 

často podstatná, vzniká tedy rozpor s novým pravidlem, uvedeným výše. Autor nabízí 

další řešení: nahrát předběţnou výpověď oběti na videozáznam. Tím by se vyřešily i 

problémy konfrontace. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008468 - ANAL 042505 

CARSON, W.G. 

Calamity or Catalyst: Futures for Community in Twenty-First-Century Crime 

Prevention [Kalamitní anebo katalyzující vývoj a budoucnost prevence kriminality v 

21 století]. 

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 5, s. 711 - 727, lit. 52.  

 Práce se zabývá dalším vývojem programů a aktivit v oblasti prevence kriminality. 

Otázka efektivnosti a smyslu stávajících, zejména komunálních a soukromých akcí a 

programů, na poli prevence. Související sociální oblasti a otázky lidských práv i 

povinností člověka. Postoje a názory z různých studií na zdokonalení preventivních 

opatření v 21. století. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008410 - ANAL 042714 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Sociální aspekty trestné činnosti dětí a mladistvých.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, příloha s. 1 - 3, 1 obr.  

 Některé jevy, které negativně ovlivňují vývoj dětí vyrůstajících v těch 

nejzaostalejších sociálně vyloučených romských komunitách a jejichţ ţivot je 

prostřednictvím těchto komunit zásadně negativně ovlivňován. Faktory ovlivňující 

kriminalitu mladistvých Romů. Příčiny sociální kriminality Romů. Sociální kontakty s 

majoritní populací. CZ - cze: PA: ká/2007 
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008371 - ANAL 041905 

HABERMEYER, Elmar - PUHLMANN, Peter - PASSOW, Daniel - VOHS, Knut 

Kriminologische und diagnostische Merkmale von Häftlingen mit angeordneter 

Sicherungsverwahrung [Kriminologické a diagnostické znaky vězňů umístěných v 

zabezpečovacím zařízení].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 4, s. 317 - 

330, 3 tab., lit. 28.  

 Za podpory DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) bylo přezkoumáno 100 

dobrozdání a rozsudků, které v letech 1991 – 2001 vedly k umístění osob v 

zabezpečovacích zařízeních v Severním Porýní-Vestfálsku. Šlo většinou o recidivisty 

násilné a sexuální kriminality. Tři čtvrtiny z nich vykazovaly psychické problémy, 

nebo dokonce poruchy osobnosti. Je tedy obtíţné stanovit hranici mezi soudně-

psychiatrickým opatřením a preventivním umístěním osoby v ústavu. 

Interdisciplinární skupina Spolkového soudu formulovala minimální poţadavky, které 

mohou identifikovat pachatele se sníţenou trestní odpovědností. Výsledky a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008358 - ANAL 042272 

HELLENTHAL, Markus 

Effiziente Terrorismusbekämpfung - eine Frage der Bedrohungswahrnehmung 

[Účinnost boje proti terorismu je otázkou vnímání ohroţení].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 122 - 124, 1 příl 

 Efektivita boje proti terorismu z velké části závisí na schopnosti společnosti si 

ohroţení plně uvědomovat a identifikovat je. Konsekvence boje proti terorismu - 

oblast bezpečnostně politická, vojenská, ústavněprávní a technologická. Spjatost boje 

proti terorismu s potíráním organizované kriminality. Vývoj bezpečnostních 

technologií, význam informací a součinnosti všech bezpečnostních sloţek. 

BRD - ger: PA: bh/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 závaţnými poruchami chování. Ústřední část 

studie bylo rozsáhlé šetření ve spisovém materiálu ročního nápadu obţalovaných 

mladistvých na osmi okresních zastupitelstvích. Celkově byly analyzovány případy 

484 obţalovaných mladistvých, z nichţ bylo více neţ 90 procent muţů. Základní 

výzkumné poznatky. Několik postřehů k pozadí trestné činnosti mladistvých. Shrnutí 

a závěry. CZ - cze: PA: ká/2007 
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008432 - ANAL 041912 

JONES, Benjamin R. 

Comment : Virtual Neighborhood Watch : Open Source Software and Community 

Policing Against Cybercrime [Komentář: Otevřený software a community policing 

proti počítačové kriminalitě].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 2, s. 601 - 630, lit. 176.  

 Současné strategie vyvinuté v boji proti počítačové kriminalitě se ukázaly jako 

neefektivní. Vycházejí z tradiční představy o kriminálním chování. Tato studie 

ukazuje, ţe účinnější metodou by bylo, kdyby uţivatel sám mohl pouţít otevřený 

zdroj software (open source software), ke kterému by měl přístup pomocí kódu. 

K tomuto kódu by tvořil modifikace a zabránil by počítačové kriminalitě. Závěrečné 

poznámky. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008393 - ANAL 042698 

NĚMEC, Miroslav 

Modely spolupráce státních a nestátních subjektů při potírání obchodování s lidmi.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 226 - 227. Sek.inf.p.: Kriminalistik. - 2006 

 Kooperace subjektů při potírání obchodu s lidmi je moderní formou otroctví, zločin 

proti svobodě a cti oběti. Obchod s lidmi je rozšířen po celé naší planetě. Cíle policie 

a státních zastupitelství. Cíle migračních úřadů. Cíle institucí na pomoc obětem a 

soukromých organizací péče o oběti. Tři pilíře boje proti obchodu s lidmi: Prevence, 

trestní stíhání a ochrana oběti. Kooperační mechanismy proti obchodu s lidmi. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008546 - ANAL 041918 

OSGOOD, D. Wayne - SCHRECK, Christopher J. 

A New Method for Studying the Extent, Stability, and Predictors of Individual 

Specialization in Violence [Nová metoda pro studium rozsahu, stability a prediktorů 

individuální specializace v násilné kriminalitě].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 2, s. 273 - 312, 8 tab., lit.  

 O specializaci v násilné kriminalitě bylo vypracováno jiţ mnoho studií, ale současný 

výzkum stagnuje vinou metodologických problémů. K překonání těchto problémů je 

zde navrţena nová metoda zkoumání individuálních dispozic k jednotlivým druhům 

kriminality. Popis nové metody a jejích moţností. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008394 - ANAL 042699 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

K fenoménu "cyber-pirátství".  
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In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 228 - 229. Sek.inf.p.: Kriminalistik. - 2006 

 Výsledky kriminalistického výzkumu "pirátství" na úseku hudby, filmu a 

počítačových softwarů. Skrytost pirátství a potřeba kriminologického výzkumu. 

Zjišťování příčin empirických prověření kriminologických teorií. Vyhodnocení 

získaných údajů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008383 - ANAL 042695 

STIERANKA, Jozef 

Identifikácia majetku pochádzajúcého z trestnej činnosti.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 213 - 220.  

 Pachatele trestné činnosti, zejména organizované, mají snahu získávat výnosy z 

páchané trestné činnosti. Zisk je hnacím motorem organizované kriminality a zároveň 

i jejím hlavní cílem. Charakteristické znaky při vytváření zisku z trestné činnosti. 

Příjmy (výnosy) z trestné činnosti. Identifikace majetku, výnosů z trestné činnosti a 

moţnosti jeho odnětí či zajištění. Operativně pátrací činnost. Odhalování trestné 

činnosti. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

008353 - ANAL 042490 

TAXMAN, Faye S. - CROPSEY, Karen L. - YOUNG, Douglas W. - WEXLER, 

Harry 

Screening, Assessment, and Referral Practices in Adult Correctional Settins [Praxe 

vyšetřování, stanovování a posuzování rizik v různém prostředí léčení a nápravy 

dospělých pachatelů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 9, s. 1216 - 1234, 4 tab., lit. 61.  

 Vyšetřovací metody a matematické nástroje stanovování pravděpodobnosti recidivy u 

odsouzených drogově závislých pachatelů trestné činnosti jako nejčastěji uplatňovaná 

praxe. Práce podává přehled o praxi rozhodování o způsobu léčby a nápravy 

odsouzených toxikomanů. Údaje k praxi ve státních věznicích, v nápravných ústavech 

a v rámci nařízeného léčení na svobodě (v probaci apod). Cíle a metody práce, 

získávání podkladů. Závěry. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008501 - ANAL 042758 

Výnosy z trestné činnosti.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 3, s. 23 - 25, 2 obr.  

 Problematika výnosů z trestné činnosti. Pojem "výnos z trestné činnosti". 

Charakteristika právní úpravy. Ukládání trestu nebo ochranné opatření. Reorganizace 

sloţek PČR zabývající se vyhledávání výnosů z trestné činnosti. Odbor bezpečnostní  
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politiky a problematika výnosů z trestné činnosti. Likvidace nebezpečných látek 

v trestním řízení. Zákon o správě daní a poplatků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008536 - ANAL 042316 

Gefahr erkannt : Sicherheitslücken analysieren und schliessen [Rozpoznej nebezpečí. 

Bezpečnostní mezery analyzovat a uzavřít].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 8 - 9, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Milardové ztráty způsobené průmyslovou špionáţí a nekalými způsoby konkurence. 

Ohroţení samotné existence postiţených podniků. Formy a metody průmyslové 

špionáţe - otevřená a skrytá špionáţ, vyuţívání metod počítačové kriminality a 

nejnovějších technologií. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008537 - ANAL 042317 

HORST, Frank 

Teuer, aber wirkungsvoll : Präventive Massnahmen greifen [Drahý, ale účinný. 

Vyberte si prostředky pro prevenci inventurních diferencí].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2007, č. 8 - 9, s. 22 - 23, 1 obr., 2 

grafy.   

 Inventurní diference a jejich hlavní příčiny: krádeţe v obchodech, podvody se 

zboţím. Statistické údaje EHI (EuroHandelsinstitut = Evropský obchodní ústav) a 

policejní statistiky o způsobených škodách a počtech krádeţí. Dosavadní preventivní 

a bezpečnostní opatření, jejich účinnost a finanční náklady. Prognóza vývoje 

kriminality a prognóza vývoje bezpečnostních a preventivních opatření. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008542 - ANAL 042508 

KIVIVUORI, Janne 

Crime by Proxy: Coercion and Altruism in Adolescent Shoplifting [Kriminalita v 

zastoupení. Donucení a altruismus mladistvých při krádeţích v obchodech].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 5, s. 817 - 833, 2 tab., lit. 40.  

 Obecně ke nucené kriminalitě dětí a mladistvých, především ke krádeţím v 

obchodech. K historii tohoto jevu, finské zkušenosti. Teorie přinucení ke krádeţi, 

spolupachatelství a kriminalita v zastoupení nezletilými. Z výsledků několika 

průzkumů a studií ve Finsku (mj. z dotazníkových odpovědí helsinských studentů). 

Další druhy nucené kriminality. Psychická stránka (donucení, poslušnost, snaha 

vyhovět) a nebezpečí vývoje ke kriminalitě u takto ovlivňované mládeţe. 

GBR - eng: PA: bv/2007 
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008508 - ANAL 042765 

MALINA, Patrik 

Unášíme firemní data. Víte, co provádějí vaši zaměstnanci? : 4. díl.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 32 - 33, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Způsoby, jak "přemístit" cenná a citlivá data z 

firemního síťového prostředí pomocí útoku "z vlastních řad". Pojem audit v oblasti 

výpočetní technologie. Audit stavu a konfigurace počítačů. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008504 - ANAL 042761 

PŘIBYL, Tomáš 

Hrozba jménem spyware.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 10 - 16, 9 obr.  

 Definice spyware. Monitorovací programy. Boj proti spyware. Deset rozdílů mezi 

viry a spyware. Hardwarový spyware. Antispyware: Jeho odlišnosti a záludnosti. 

Malý slovník spyware. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008505 - ANAL 042762 

PŘIBYL, Tomáš 

Internetové telefonie bezpečně.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 18 - 23, 11 obr.  

 Pojem internetová telefonie a její sluţby (Voice over IP - VoIP). VoIP a dnešní 

technologie. Typy útoků pro IP telefonii. Otázky bezpečnosti VoIP. Skrytá rizika. 

Několik tipů jak na bezpečné a bezpečnější VoIP. Odposlouchávání pomocí 

speciálních programů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008506 - ANAL 042763 

PŘIBYL, Tomáš 

Kapitoly z historie hackingu. Pod pirátskou vlajkou : 7. díl.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Základní fakta o některých nejzajímavějších či 

nejdůleţitějších případech v historii počítačového pirátství. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008531 - ANAL 042311 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve věcech 

mládeţe.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 249 - 253.  

 Napomenutí s výstrahou je jedním z výchovných opatření zavedených zákonem o 

odpovědnosti mládeţe za trestné činy (č. 218/2003 Sb.). Ve srovnání s ostatními 

výchovnými opatřeními má specifickou povahu danou výrazným sankčním prvkem a 

blíţí se tak trestním opatřením, aniţ by zasáhla do běţného ţivota mladistvého. 

Rozbor tohoto opatření a jeho formy: napomenutí jako forma výchovného opatření, 

převedení postihu zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, specifika 

uplatnění napomenutí při upuštění od potrestání, zahlazení napomenutí s výstrahou, 

napomenutí trestně neodpovědného dítěte jako forma reakce na jeho čin jinak trestný, 

napomenutí s výstrahou uplatnitelné vůči mladým dospělým. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

008380 - ANAL 042692 

BENDL, Petr 

Informace o systému dokumentace Spheron R2S Crime.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 198 - 203, 4 obr.  

 Digitální kriminalistická dokumentace místa činu. Pomocí sférické kamery, která je 

součástí systému, si můţeme prohlíţet místo činu tak, jako bychom v něm sami stáli. 

Sloţení systému Spheron. Sférická kamera Spheron VR. Prohlíţení sférických 

snímků. Export dokumentace. Praktické zkušenosti se systémem.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008525 - ANAL 042307 

DÖPKE, Hermann 

Biodetektor Hundenase : Möglichkeiten des Gerucksspurenvergleichsverfahrens [Psí 

nos jako biodetektor. Moţnosti porovnávání pachových stop].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 9, s. 17 - 19, 2 obr.  

 Vyuţití psů nejen pro sledování pachových stop, ale i pro jejich porovnávání v 

souvislosti s určením dané konkrétní stopy. Biologická a fyziologická podstata  
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pachové stopy, její uchovávání, případná kontaminace a určení správné pachové 

stopy. Průběh celého procesu, kontrolní ověřování. BRD - ger: PA: bh/2007 

008526 - ANAL 042308 

DÖPKE, Hermann 

Geruckspurenvergleich : Protokoll eines aufgeklärten [Porovnání pachových stop. 

Protokol o objasnění loupeţe].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 9, s. 20.  

 Popis konkrétního případu přepadení a loupeţe, při jehoţ objasnění byly 

rozhodujícím způsobem vyuţity pachové stopy pro identifikaci pachatele. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008381 - ANAL 042693 

NĚMEC, Miroslav 

Strategie jako nová část kriminalistiky? 

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 204 - 206.  

 Pojem strategie v kriminalistice. Pojem kriminalistická strategie, její podstata a 

komponenty. Vztah taktiky ke strategii. Kriminalistická strategie ve výzkumu, 

výchově a výuce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008490 - ANAL 042752 

Novinky pro policejní praxi.  

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

 Seznámení s novinkami pro policejní praxi. V laboratořích vyvinuli a odzkoušeli 

automatickou vzorkovou pistoli - Hands Off Sampler Gun (technický prostředek), 

nový detektor lţi a po internetu si můţeme objednat "budíkovou bombu".  

Charakteristika těchto novinek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008382 - ANAL 042694 

STRAUS, Jiří 

Poznámka k pojmu "kriminalistická stopa" a "kriminalistický důkaz".  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 207 - 212.  

 Problematika kriminalistické stopy. Vymezení (definice) kriminalistické stopy podle 

vybraných autorů za posledních 20 let. Vymezení pojmu "kriminalistický důkaz" 

versus "kriminalistická stopa". Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008367 - ANAL 042279 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Mechanoskopie : Na začátku byly vyloupené trezory.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 8, s. 5.  

 Počátky mechanoskopie, její uplatnění v českých zemích. Mechanoskopie v současné 

kriminalistice. Vznik mechanoskopických stop, jejich typické druhy a výskyt. Způsob 

zajištění stop. Metody zkoumání: vizuální, optické, elektronová skenovací 

mikroskopie. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008485 - ANAL 042748 

TÉGL, Patrik - STRAUS, Jiří 

Jeho studenti uţ skákali z oken, fackovali se a mlátili. Teď chodí sem a tam. Ne však 

bezcílně! 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 4, s. 6 - 7, 1 graf, 4 obr.  

 Rozhovor s J. Strausem, vedoucím katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR v 

Praze. Identifikace osoby podle dynamického stereotypu chůze. Znalecké posudky z 

oboru forenzní biomechaniky. Praktická část výzkumu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

008385 - ANAL 041907 

ASHTON, Richard J. 

New Federal Rule Seeks to Improve Officer Visibility at Roadside [Nové federální 

nařízení se snaţí zlepšit viditelnost policistů na silnicích].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 7, s. 24 - 27, 1 tab., 1 obr., lit. 16.  

 Kdyţ policisté asistují u dopravní nehody, stává se často, ţe policista je usmrcen 

projíţdějícím vozem, jehoţ řidič si policisty nevšiml včas. V letech 1996 - 2005 se to 

v USA stávalo průměrně jednou za měsíc. Proto byly navrţeny nové, specielní vesty, 

které zvýší viditelnost policistů. Popis specielních oděvů. Problémy se schválením 

tohoto nařízení. Nedostatky nového nařízení. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

 



 16 

008391 - ANAL 042496 

BERTOMEN, Lindsey 

Bringing cover with you : When there are no trees to hide behind, body bunkers 

provide tactical protection [Taktické krytí ochranným štítem v otevřeném terénu].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 6, s. 66 - 73, 1 obr.  

 Pouţívání balistických ochranných štítů policií a vybavenost malých a venkovských 

policejních oddělení v USA. Propagace a podpora vyuţívání tohoto prostředku 

technickým střediskem pro venkov RULETC. Příklady nezbytnosti mít tento 

prostředek k dispozici v různých situacích, např. u policejních hlídek v odlehlých 

oblastech. Výcvik a jeho organizace. Ukázka 4 typů balistických štítů. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008386 - ANAL 042491 

DAVIS, Paul 

Technology serves as a force multiplier [Technologie násobí sílu].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 6, s. 28 - 35, 4 obr.  

 Význam kvality technického vybavení policie a zkušenosti policejního oddělení v 

Los Angeles. Příklady z vybavení sluţebních vozidel, vyuţívání systému kamerového 

monitorování, apod. Podrobněji k vyuţití analytického informačního systému podpory 

rozhodování COPLINK. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008422 - ANAL 042282 

DICKE, Wolfgang 

Alles schon mal da gewessen: Gumigschosse treffen nicht das Problem [Všechno uţ 

tu bylo: trefit se gumovými náboji není problém].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 8, s. 29 - 30, 1 obr.  

 Stále se vracející téma pouţití gumových nábojů během policejních zásahů. 

Problematika techniky střelby, některá právní rizika. Vhodné zbraně a střelivo. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008369 - ANAL 041903 

FELTES, Thomas - KLUKKERT, Astrid - OHLEMACHER, Thomas 

"...dann habe ich ihm auch schon eine geschmiert" : Autoritätserhalt und 

Eskalationsangst als Ursachen polizeilicher Gewaltausübung ["...a pak jsem mu uţ 

taky jednu trhnul." Udrţení autority a strach z eskalace jako příčiny policejního 

pouţití násilí].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 4, s. 285 - 

303, lit. 79.  

 Přehled dosavadních studií. Téma současné studie: pouţití síly ze strany policie a její 

ospravedlnění. Individuální a kolektivní legitimita pouţití síly policistou. Tato studie 

je součástí mezinárodního výzkumného projektu. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008389 - ANAL 042494 

GARRETT, Ronnie 

Marching to the sound of gunshots [Vyrazit na místo střelby ]. 

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 6, s. 54 - 63, 3 obr.  

 Zkušenosti americké policie z případů střelby (zpravidla z pistole) na veřejných 

místech a zastřelení osob. Podněty k vytváření speciálně připravovaných policejních 

týmů, schopných účinně zasahovat na místě vzniku střelby. Otázky taktiky zásahu 

vůči střelci a příslušné přípravy a vybavení speciálních týmů. Specifika, úkoly a 

moţnosti postupu policejních hlídek. Taktika a výcvik podle principů IARD. Náměty 

a názory, diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008390 - ANAL 042495 

GARRETT, Ronnie 

Stocking the "war" chest [Hromadění těţké výstroje].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 6, s. 64 - 65, 1 obr.  

 K opatřením ve výzbroji a výstroji ke zvýšení mobility, palebné síly a celkové 

pohyblivosti speciálních policejních jednotek rychlého zásahu IARD a policejních 

hlídek v USA. Výhody pušek a lehčí ochranné výstroje. Ze zkušeností s obměnou a 

modernizací vybavení IARD v několika policejních odděleních. Příklady výběru jiné 

sluţební zbraně. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008404 - ANAL 042708 

LINHARTOVÁ, Dagmar - MARTINŮ, Oldřich 

Profesionální sluţba veřejnosti. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Rozhovor s O. Martinů, novým policejním prezidentem. Pět priorit změn u Policie 

České republiky (PČR). Příprava a realizace reformy PČR. Ekonomická a personální 

stabilizace bezpečnostního sboru. Znovuzískávání důvěry občanů k práci PČR. 

Bezproblémové zapojení do schengenského prostoru. Provedení personálního auditu. 

Činnost policejního prezidia. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008363 - ANAL 042276 

MEYER, Nikolaus - KIMMERLE, Helmut 

Wechselbeziehungen polizeilicher und militärischer Anforderungen an Führungs- und 

Einsatzmittel [Vzájemné vztahy policejních a vojenských poţadavků na postup při 

zásahu a jeho prostředky].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 151 - 153, 3 obr. 

 Obě sloţky ozbrojených sil - policie a armáda - vyuţívají ve své činnosti stejné 

technické prostředky, zbraně apod. Shody a rozdíly takticko-technologických 

poţadavků na tyto prostředky z hlediska potřeb policie a armády. Zavádění optroniky, 

která postupně nahrazuje klasické optické prostředky. Úkoly logistiky. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008421 - ANAL 042281 

RULLANG, Gerhard 

Schnüffler am Werk [Čmuchal v práci].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 8, s. 6 - 12, 12 fot.  

 Význam sluţebních psů pro policejní práci a přednosti, které speciálně vycvičení psi 

mají. Vyuţití pro pátrání po pohřešovaných, záchranné sluţby, detekci drog a 

výbušnin apod. Pes jako nátlakový a donucovací prostředek. Organizace výcviku 

sluţebních psů, jeho teorie a praxe. Stručný přehled pouţití psů v policejní sluţbě v 

Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008407 - ANAL 042711 

Soukromá policie ve sluţbách státu : 2. díl.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, s. 12 - 13, 4 obr.  

 Zapojení soukromých bezpečnostních sluţeb do válečných konfliktů nedosáhla 

takových rozměrů jak je tomu od 90. let 20 století. První signály zapojování SBS do 

války. Úkoly SBS. Finance za sluţby SBS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008355 - ANAL 038596 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky .  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 9, s. 16 - 18, obr.  

 Seznámení s maďarskou protiteroristickou jednotkou TESZ, její úkoly. Výběr a 

výcvik policistů. Výzbroj a vybavení. Průzkumný prapor MH 34, jeho úkoly a 

nasazení. Výběr a výcvik příslušníků této plně profesionální jednotky, výzbroj a 

vybavení. CZ - cze: PA: če/2007 
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008474 - ANAL 042804 

UHER, Michal 

Utajovaní profesionálové.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 10, s. 48 - 50, obr.  

 Švédský bezpečnostní systém. Úkoly policie a ozbrojených sil. Švédské 

protiteroristické jednotky, jejich výcvik, výzbroj a výstroj. Výběr uchazečů do 

protiteroristických jednotek.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008409 - ANAL 042713 

Výzkum veřejného mínění.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, příloha s. 1 - 12.  

 Základní informace o výzkumu. Hlavní cíle výzkumu. Hlavní závěry výzkumu. Kraje 

dle Policie ČR. Spokojenost s prací Policie ČR. Srovnání s rokem 2004. Pocit bezpečí 

v místě bydliště. Důvěra občanů v Policii České republiky. Prestiţ PČR. Zkušenosti s 

úplatky - srovnání s r. 2004. Nevhodné chování policistů - srovnání s rokem 2004. 

Hodnocení návštěvy oddělení PČR. Vnímání snahy zlepšit policejní sluţebny. 

Technické vybavení. Informování občanů o práci PČR. Informování ze strany médií. 

Porovnání výzkumů z r. 2007 a 2004. Hlavní závěry. Kontakty. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008401 - ANAL 041908 

WEISS, Alexander - MORCKEL, Kenneth 

Strategic and Tactical Approaches to Traffic Safety [Strategický a taktický přístup k 

bezpečnosti dopravy].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 7, s. 20 - 23, lit. 5.  

 Článek popisuje nový model poskytování sluţeb dopravní policie. Nový model zvaný 

zkráceně STAS se snaţí dosáhnout čtyř cílů: 1) umoţnit dopravní policii poskytovat 

efektivní sluţby bez závislosti na federálních fondech, 2) pouţít získaná data pro  

přidělování zdrojů, 3) vyuţít dopravní bezpečnosti ke sníţení celkové kriminality, 4) 

vytvořit novou generaci profesionálních dopravních policistů. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008530 - ANAL 041917 

GITMED, William 

Citizens Reporting Crimes Online : The San Francisco Experience [Občané podávají 

policii zprávu o zločinu online. Zkušenosti ze San Franciska].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 8, s. 124 - 131.  
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Tento způsob hlášení byl zaveden v San Francisku. Mnozí policisté pohlíţeli na tento 

projekt skepticky, ale ukázalo se, ţe tyto sluţby vyuţívá překvapivě vysoké procento 

místních občanů. Výhody tohoto způsobu hlášení. Perspektivy do budoucna. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008491 - ANAL 042753 

KOSINOVÁ, Blanka 

Co nám hrozí.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 4, s. 30 - 31, 5 obr.  

 Oddělení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu – oddělení V5 (terorismus a 

extremismus). Rozhovor s B. Kosinovou, tiskovou mluvčí tohoto Útvaru, o práci 

oddělení V5. Problematika terorismu a extremismu. Extremistická scéna v ČR. Údaje 

uţité v tomto článku vycházejí z dat uveřejněných ve výroční zprávě ÚOOZ za rok 

2006. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008527 - ANAL 042309 

SELTMANN, Hartmut 

Nobody is perfect : Der Bericht des Anti-Folter-Ausschusses in Europarats zu seinen 

Feststellungen in deutschen Polizeistationen [Nikdo není dokonalý. Zpráva Výboru 

Rady Evropy pro prevenci mučení a jeho zjištění o situaci na německých policejních 

stanicích].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 9, s. 26 - 28, 2 fot.  

 Činnost CPT (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punisments = Výbor pro prevenci mučení a nelidského či poniţujícího 

zacházení nebo trestu) v Německu. Probíhající kontroly chování policistů, podmínek 

ochranných vazeb, vybavení policejních cel apod. Zjištěné závěry. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008486 - ANAL 042749 

VOKUŠ, Jiří 

Přes třináct tisíc obyvatel hodnotilo Policii ČR. Jak obstála? 

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

  Výzkum veřejného mínění na téma "Spokojenost občanů s prací Policie ČR" 

uskutečnila na základě výběrového řízení společnost Ipsos Tambor na zakázku PP 

ČR. Metodou telefonického interview oslovila 13 800 respondentů starších patnácti 

let. Výsledky průzkumu. Porovnání výsledků s rokem 2004. Hlavní úkoly, které z 

výsledků výzkumu pro další směřování a vývoj sboru vyplývají. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008528 - ANAL 041916 

ZAKHARY, Yost 

Police Psychological Sevices Section [Sekce policejní psychologické poradny].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 8, s. 86 - 87.  

 Tato sekce byla vytvořena v r. 1984. Jejím cílem je pomáhat policistům při řešení 

krizových situací. Autor popisuje jednu z takových situací, kterou kdysi zaţil. 

Sledovaná osoba předstírala bezmocnost, ale pak začala bez varování střílet. 

V následující přestřelce nebyl policista ani zraněn, ale tato událost se mu navţdy vryla 

do paměti. Přehled činnosti Sekce policejní psychologické poradny. Způsob práce 

policejních psychologů a jejich úloha v policejní práci. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

008460 - ANAL 042295 

CIBULKA, Karel - PTÁČEK, Michal 

Organizace trestního soudnictví ve Spolkové republice Německo.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 215 - 218.  

 Prameny právní úpravy organizace trestního soudnictví v Německu. Vlastní 

organizace a struktura německého trestního soudnictví: obvodní (okresní) soudy, 

zemské soudy, vrchní zemské soudy, Spolkový soudní dvůr. Příslušnost, struktura, 

německá terminologie. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008375 - ANAL 042687 

DURDÍK, Tomáš 

Odnětí svobody u mladistvých delikventů.  

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

 S účinností od 1.1.2004 navázala ČR v oblasti zákonné úpravy specifických přístupů 

k osobám mladistvých delikventů, včetně jejich trestání a vedení trestního řízení. 

Nová právní úprava přinesla do stávající praxe orgánů činných v trestním řízení řadu  

nových principů a mechanismů v moţnostech řešení protiprávních jednání  

mladistvých delikventů majících znaky některého z trestných činů vyjmenovaných ve 

zvláštní části trestního zákona (tj. provinění). Základním smyslem této úpravy je 

výrazné posílení výchovného vlivu zvoleného způsobu řešení na osobu pachatele v 

duchu principů restorativní justice. Alternativní trestní opatření. Podmíněné odloţení 

výkonu trestu. Probační dohled. Závěr. Dokončení příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008471 - ANAL 041914 

FISAHN, Andreas - VIOTTO, Regina 

Anforderungen an eine demokratische Europäische Union [Poţadavky na 

demokratickou Evropskou unii].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 6, s. 198 - 201, lit. 25.  

 Schůzka předsedů vlád zemí EU v Bruselu v červnu 2007. Nová ústava pro Evropu, 

závěry, kritické zhodnocení. Měřítka na demokratickou EU. Původní smlouva Unie. 

Kompromis pluralitních společenských skupin. Hospodářské a společenskopolitické 

determinanty evropského primárního práva. Měřítka na demokratickou organizaci 

institucí. Posílení parlamentu. Návrh na "spojené státy evropské". Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008351 - ANAL 042488 

FRINTA, Ondřej 

Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 9, s. 961 - 972, lit.  

 Osvojení jako právní institut, umoţňující přijetí cizího dítěte za vlastní. Historický 

exkurz přístupů a praxe adopce dítěte a zletilého ve stručnosti. Osvojení a změna 

osobního statusu. Z úpravy osvojení v par. 664 aţ 726 v návrhu nového občanského 

zákoníku. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008376 - ANAL 042688 

HOVORKA, Daniel 

Výkon veřejného opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 9, s. 21 - 23.  

 Opatrovnictví osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo, které 

byly v této způsobilosti omezeny, je specifickým právním institutem, který si 

zasluhuje bliţší pozornost, zejména v případech výkonu veřejného opatrovnictví. 

Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008482 - ANAL 042745 

JEMELKA, Luboš 

Problematika retroaktivity právních předpisů.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 39, s. 12, 21.  

  Definice retroaktivního zákona. Princip právní jistoty. Retroaktivita pravá a nepravá 

z hlediska přípustnosti retroaktivního působení. Rozhodnutí Ústavního soudu.  
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008464 - ANAL 042299 

KRÁL, Vladimír 

Domácí vězení - další alternativní trest? 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 235 - 238.  

 Trest domácího vězení jako nová forma alternativních trestů. Srovnání s trestem 

odnětí svobody z hlediska účinnosti. Definování trestu odnětí svobody, hranice jeho 

moţné výměry v případech domácího vězení. Výkon trestu, dohled nad odsouzeným, 

kontrola. Výhody elektronického sledování a moţnosti jeho dalšího vyuţití (náhrada 

vazby, podmíněné odsouzení apod.). Zahraniční zkušenosti.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008377 - ANAL 042689 

MUSIL, Jan 

Respektuje český zákonodárce princip subsidiarity trestní represe? 

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 3, s. 161 - 175.  

 Princip subsidiarity trestní represe. Stupeň represivity trestního práva se posuzuje 

zejména podle rozsahu kriminalizace, tj. stanovení okruhu protispolečenských 

jednání, která stát postihuje trestními sankcemi. Vedle toho je třeba posoudit téţ  

přísnost trestních sankcí, věkovou hranici trestní odpovědnosti, definování okolností 

vylučujících protiprávnost, podmínky zániku trestnosti, přísnost výkonů trestů, 

přísnost procesněprávních předpisů, zejm. úroveň garancí poskytovaných ochraně 

lidských práv a svobod v trestním řízení. Názory autora k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008477 - ANAL 042740 

POSPÍŠIL, Jiří - LANGER, Ivan - JULÍNEK, Tomáš - KUCHTOVÁ, Dana - 

NEČAS, Petr 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze 

dne 5.4.2007 Č.j.: 142/2007 - Org., kterou se upravuje postup při výkonu soudních 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 37, příloha s. 1 - 2.  

 Úvodní ustanovení instrukce, kterou se upravuje postup při výkonu soudních 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Výkon rozhodnutí o nařízené ústavní výchově 

nebo uloţené ochranné výchově. Výkon rozhodnutí v ostatních případech. Výkon 

rozhodnutí o styku s dětmi. Výkon rozhodnutí o předběţném opatření dle paragrafu 

76a občanského soudního řádu. Společná a závěrečná ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008462 - ANAL 042297 

ŘÍHA, Jiří 

Doba trvání trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu a trestný čin maření úředního 

rozhodnutí.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 224 - 227.  

 Nejednotný názor soudní praxe na to, zda se staví trest zákazu pobytu a zákazu 

činnosti po dobu výkonu trestu odnětí svobody pouze tehdy, byl-li trest odnětí 

svobody uloţen vedle trestu zákazu pobytu či činnosti, nebo zda se staví po dobu 

trvání jakéhokoli trestu odnětí svobody. Autor argumentuje ve prospěch výkladu, ţe 

se doba trvání zákazu činnosti a doba trvání zákazu pobytu staví po dobu skutečného 

výkonu jakéhokoliv trestu odnětí svobody bez ohledu, zda byl uloţen týmţ 

rozsudkem či jiným. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008463 - ANAL 042298 

Souhrn aktuální judikatury : 5. Nutná obrana v trestním právu. Zprac. František Púry.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 230 - 235.  

 Problematika nutné obrany v trestním právu. Posuzování podmínek nutné obrany 

vyţaduje přísně individuální přístup, proto jsou právní věty často formulovány 

kasuisticky nebo tak, aby stanovily určité pravidlo, od kterého se lze v konkrétním 

případě odchýlit. Problematika přiměřenosti nutné obrany, vztahu svépomoci a nutné 

obrany, oprávněnosti nutné obrany v souvislosti k činnosti zaměstnanců SBS, 

problematika uţití nástraţných zařízení.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008459 - ANAL 042294 

ŠPICAR, Přemysl 

K výkladu ustanovení paragrafu 403 odst. 2 TrŘ : Poţadavek vzájemnosti při 

předávání občanů ČR.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 213 - 215.  

 Ustanovení trestního řádu ohledně podmínky vzájemnosti při předávání vlastních 

občanů přijatá v souvislosti s implementací rámcového rozhodnutí Rady EU o 

evropském zatýkacím rozkazu. Výklad tohoto ustanovení z hlediska jeho souladu se 

závazky ČR vyplývajícími z členství v EU. Evropský zatýkací rozkaz a jeho 

transpozice do trestního řádu. Problémy se zavedením poţadavku vzájemnosti, který 

ČR zavedla jako jediný členský stát Unie a zásada (ne)reciprocity mezi členskými 

státy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008353 - ANAL 042490 

TAXMAN, Faye S. - CROPSEY, Karen L. - YOUNG, Douglas W. - WEXLER, 

Harry 

Screening, Assessment, and Referral Practices in Adult Correctional Settins [Praxe 

vyšetřování, stanovování a posuzování rizik v různém prostředí léčení a nápravy 

dospělých pachatelů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 9, s. 1216 - 1234, 4 tab., lit. 61.  

 Vyšetřovací metody a matematické nástroje stanovování pravděpodobnosti recidivy u 

odsouzených drogově závislých pachatelů trestné činnosti jako nejčastěji uplatňovaná 

praxe. Práce podává přehled o praxi rozhodování o způsobu léčby a nápravy 

odsouzených toxikomanů. Údaje k praxi ve státních věznicích, v nápravných ústavech 

a v rámci nařízeného léčení na svobodě (v probaci apod). Cíle a metody práce, 

získávání podkladů. Závěry. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008366 - ANAL 042278 

TOMEK, Petr 

Ukončení sluţebního poměru a nároky příslušníků : Část 1.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 8, s. 2.  

 Ke skončení sluţebního poměru můţe dojít jen na základě konkrétní právní 

skutečnosti, s níţ předpisy takové právní účinky spojují. Vymezení těchto právních 

skutečností v zákoně o sluţebním poměru. Způsoby ukončení sluţebního poměru. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008465 - ANAL 042300 

VANDUCHOVÁ, Marie - GŘIVNA, Tomáš 

Mezinárodní vědecká konference "Aktuální problémy rekodifikace trestního práva 

hmotného".  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 8, s. 238 - 240.   

Akce: Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného [konference]. Praha 

(ČR), 11.05.2007. Právnická fakulta UK Praha (ČR)  

 Základní tématické okruhy konference: obecné otázky a základy trestní 

odpovědnosti, trestněprávní sankcionování, slovenský trestní zákoník a zkušenosti z 

jeho aplikace, problematika zvláštní části trestního zákona. Stručná charakteristika 

přednesených referátů.  

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008515 - ANAL 042772 

KRIČFALUŠI, Ivan 

Bezpečnost práce a nové předpisy.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, s. 20 - 21, lit. 5.  

 Aplikace evropských předpisů do národních podmínek ČR přináší v určitých oborech 

změny pro dosud zavedené přetrvávající systémy. Jedno z odvětví, které doznalo 

velké změny v roce 2006, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Byl schválen nový 

zákoník práce, byl přijat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008510 - ANAL 042767 

LIDINSKÝ, Vít - ŠVARCOVÁ, Ivana 

Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 40 - 45, 5 obr.  

 Uchovávání dokumentů v elektronické podobě. Zákon o archivnictví (č. 499/2004 

Sb.). Legislativa a technologie. Projekt digitálního archivu (DUEL). Problémy k 

dlouhodobému uchovávání. Jednotlivé koncepční poţadavky pro DUEL. Formáty a 

třídění formátů. Migrace a formáty. Zajištění autenticity. Tři základní metody 

dlouhodobého uchovávání. Emulace, virtualizace, migrace - charakteristiky. Migrace 

a elektronický podpis. Průkaznost dlouhodobě uchovávaných dokumentů na evropské 

úrovni. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008534 - ANAL 042314 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

Náprava právních vad trestního příkazu.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 265 - 267.  

 Nastane-li při doručování trestního příkazu skutečnost, na jejímţ základě je tento 

trestní příkaz v rozporu s trestním zákonem či trestním řádem, je třeba trestní příkaz 

doručit. Nabude-li trestní příkaz právní moci, lze předmětnou nezákonnost napravit 

pouze cestou mimořádných opravných prostředků. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008547 - ANAL 042512 

NEZKUSIL, Jiří 

Narovnání jako forma odklonu v českém trestním řádu.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 10, s. 1095 - 1109.  
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Obecně k institutu narovnání. Důvody, které vedly k začlenění narovnání do právního 

řádu ČR zákonem č. 999/1995 Sb. Přehled o délkách řízení o narovnání soudem a na 

návrh státního zástupce. Podmínky narovnání. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008539 - ANAL 042319 

PELIKÁNOVÁ, Irena 

Aktuální otázky obligačního práva a jeho kodifikace v evropském a českém kontextu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 18, s. 656 - 669.  

 Nové fenomény v právu evropských států: pojetí funkce veřejné moci jako ochránce 

slabší smluvní strany, vzájemné pronikání veřejného s soukromého práva, sloţitost a 

dynamika právních úprav. Evropská integrace, sbliţování národních právních řádů a 

vznik komunitárního práva. Základní texty připravené na mezinárodní úrovni 

(Principy UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva a návrh Evropského 

smluvního zákoníku. Zvláštnosti českého pohledu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008532 - ANAL 042312 

PRÁŠKOVÁ, Helena 

Správní trestání právnických osob v Německu.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 253 - 262.  

 Hlavní typy německé právní úpravy postihu právnických osob za trestná jednání. 

Podmínky uloţení sankce právnické osobě, zejména zákon o přestupcích. Spáchání 

trestného činu nebo přestupku orgánem právnické osoby můţe mít pro ni různé 

sankční následky - pokuty, propadnutí majetkové výhody získané protiprávním 

jednáním, odvod majetkového prospěchu, zabavení. Uloţení pokuty právnické osobě 

v přestupkovém řízení a uloţení pokuty v trestním řízení. Diskuse v ČR o postihu 

právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008533 - ANAL 042313 

PROUZA, Daniel - SMEJKAL, Petr 

Několik poznámek k personálnímu obsazení soudu v trestních věcech podle paragrafu 

17 TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 262 - 264.  

 Věcná příslušnost krajského soudu k projednání trestních věcí určitého druhu v 

prvním stupni a tím soustředění částí agendy trestního řízení, které je jednak skutkově 

a právně sloţitější a jednak se odvíjí od výše způsobené škody v případech 

majetkových hospodářských trestných činů. Některé problémy praxe. Problematika 

respektování práva na spravedlivý proces v těchto případech. CZ - cze: PA: bh/2007 
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008548 - ANAL 042513 

ŘIHOŠKOVÁ, Tereza 

Nadnárodní poskytování sluţeb - vysílání zaměstnanců v rámci Evropského 

společenství.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 10, s. 1110 - 1131, lit.  

 Volný pohyb sluţeb v rámci EU a pracovní podmínky a práva vyslaných 

zaměstnanců podle unijního práva, vycházejícího z legislativy ES. Podrobněji ke 

Směrnici 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování sluţeb. Působnosti 

Směrnice a zajištění minimálních pracovních podmínek vysílajícím zaměstnavatelem 

a záruky v hostitelské zemi EU. Implementace Směrnice do legislativy ČR a 

imigrační omezení. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008529 - ANAL 042310 

SEKVARD, Ondřej 

Historický vývoj moţnosti uloţení trestu smrti v USA.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 241 - 248, 2 grafy.  

 Vývoj právní úpravy ukládání trestu smrti v USA. Klíčová ustanovení a pojmy, 

soulad s Ústavou USA. Procesní úprava ukládání trestu smrti (sloţení poroty, kritéria 

pro uloţení trestu smrti, přitěţující a polehčující okolnosti). Ukládání trestu smrti za 

některá trestně postiţitelná jednání (znásilnění, vraţda, účast na loupeţi). Ukládání 

trestu smrti vybraným skupinám pachatelů: duševně nemocní, mentálně postiţení, 

mladiství. Klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu, trend směrem k postupnému 

omezování trestu smrti. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008531 - ANAL 042311 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve věcech 

mládeţe. 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 9, s. 249 - 253.  

 Napomenutí s výstrahou je jedním z výchovných opatření zavedených zákonem o 

odpovědnosti mládeţe za trestné činy (č. 218/2003 Sb.). Ve srovnání s ostatními 

výchovnými opatřeními má specifickou povahu danou výrazným sankčním prvkem a 

blíţí se tak trestním opatřením, aniţ by zasáhla do běţného ţivota mladistvého. 

Rozbor tohoto opatření a jeho formy: napomenutí jako forma výchovného opatření, 

převedení postihu zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, specifika 

uplatnění napomenutí při upuštění od potrestání, zahlazení napomenutí s výstrahou, 

napomenutí trestně neodpovědného dítěte jako forma reakce na jeho čin jinak trestný, 

napomenutí s výstrahou uplatnitelné vůči mladým dospělým. CZ - cze: PA: bh/2007 
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008495 - ANAL 042304 

ŠÁMAL, Pavel 

K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované 

kodifikaci trestního zákoníku. 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 17, s. 637 - 642.   

 Jedním z problémů odmítnuté kodifikace trestního zákoníku je bezpochyby vymezení 

pojmu trestného činu v návaznosti na jeho materiální či formální pojetí. Definici 

trestného činu nelze ztotoţňovat s pojetím trestného činu. Přesnější pojetí skutkových 

podstat trestných činů ve formálním pojetí, které naplňuje i zásadu "ţádný trestný čin 

bez zákona". Interpretační pravidlo jako pokus o kompromis mezi oběma pojetími 

trestného činu. Princip ultima ratio a jeho zakotvení v návrhu trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008494 - ANAL 042303 

ŠMEJKAL, Václav 

Za kartel za mříţe.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 37, s. 72.  

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe chce do nového trestního zákona prosadit 

trestní postih fyzických osob aktivně se podílejících na spáchání tvrdého 

horizontálního kartelu. Dosavadní moţnosti trestání za porušení pravidel 

hospodářského styku. Otázky příslušnosti a kompetencí vyšetřování, beztrestnosti za 

vstřícnost, vydávání do zahraničí.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008543 - ANAL 042509 

ŠTEFKO, Martin 

Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti v jiných členských státech Evropské 

unie.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 9, s. 3 - 15, lit.  

 Poţadavky na náhradu mzdy vyplývající z komunitárního práva včetně zabezpečení v 

těhotenství a mateřství. Kontrolní pravomoc příslušné instituce anebo zaměstnavatele. 

Podstatné z platné legislativy v Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Slovensku 

a Španělsku. K dalším zásadám i zvláštnostem náhrady mzdy po dobu pracovní 

neschopnosti v zemích EU. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008540 - ANAL 042320 

ZŮBEK, Jan 

Zadrţení řidičského průkazu.  
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In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 8 - 9, s. 674 - 678.  

 Institut zadrţení řidičského průkazu a jeho výklad. Pravomoc poskytnutá vybraným 

orgánům veřejné moci zákonem o silničním provozu (č. 411/2005 Sb.) tento průkaz 

zadrţet do pravomocného rozhodnutí a přestupku nebo trestném činu - oprávnění 

policisty uplatnit tento institut v rámci výkonu správního dozoru. Povinnosti 

správního orgánu, t.j. obce s rozšířenou působností. Postih za porušení zákazu řídit 

motorové vozidlo v době zadrţení řidičského průkazu. Započítávání doby zadrţení 

řidičského průkazu do doby sankce nebo trestu zákazu činnosti. Prostředky právní 

ochrany proti zadrţení řidičského průkazu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA, BESIP 

 

008359 - ANAL 042273 

BRACKENMEYER, Ulrich 

Erhönung der Verkehrsicherheit aus Sicht eines Verkehrsteilnehmers: Weitere 

Reglementatierung oder mehr Flexibilität? [Zvýšení dopravní bezpečnosti z hlediska 

účastníků silničního provozu. Více pravidel nebo více flexibility?].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 124 - 127, 5 obr. 

 Problematika zvýšení dopravní bezpečnosti a její řešení. Jednotlivé kategorie 

účastníků silničního provozu a jejich potřeby z hlediska bezpečnosti (způsoby 

značení, rychlostní limity, přednosti apod.).Kategorie pozemních komunikací,jak je z 

hlediska bezpečnosti vnímají především řidiči. Účastníci silničního provozu ve 

městech. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008361 - ANAL 042275 

HEINRICH, Ulrich 

Aufklärung von Motorrad - Pkw - Kollisionen : Schwerpunkt: 

Geschwindigkeitsrückrechnung [Objasňování kolize motocyklu a motorového 

vozidla. Těţiště: zpětné stanovení rychlosti].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 4, s. 131 - 136, 9 obr., 1 tab.  

 Kolize motocyklu a automobilu vyţaduje při jejím objasňování a vyšetřování některé 

specifické postupy. Klíčovým momentem je vţdy stanovení rychlosti obou účastníků, 

při níţ k nehodě došlo. Analýza prvního kontaktu. Brzdná dráha motocyklu, stopy na 

vozovce, škody na autě a motocyklu, rekonstrukce nehody a "přednehodového" 

stádia, místo střetu. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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008411 - ANAL 042715 

LUKEŠ, Václav 

Psychologické aspekty bezpečné jízdy.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, příloha s. 4 - 8.  

 Po krátkém období stabilizace nehodovosti dochází opět k nárůstu závaţných a 

smrtelných dopravních nehod. Ty se nevyhýbají ani řidičům bezpečnostních sborů. 

Dle průzkumu i statistik se na tomto negativním jevu podílí řada faktorů. Základní 

informace, které by mohly zvýšit kvalitu dopravního chování řidiče. Shrnutí pro 

řidiče. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008414 - ANAL 042718 

SKŘEPEK, Roman 

Nehody motocyklů.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, s. 27, 1 obr., 3 tab.  

 Dopravní nehodovost jednostopých vozidel - motocyklů. Základní přehled počtu 

dopravních nehod. Počty dopravních nehod a jejich následky ve vybraných letech na 

českých silnicích (2000 - 2006). Počty úmrtí při dopravních nehodách podle kategorií 

účastníků silničního provozu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008412 - ANAL 042716 

TECL, Jan 

Sociologie a psychologie silniční bezpečnosti.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 9, příloha s. 13 - 15.  

 Problematika bezpečnosti v silniční dopravě. Stále se hledají nové cesty v prevenci 

dopravní nehodovosti. Dopravní inţenýři se obracejí k sociologii a psychologii. 

Chování řidičů má ovlivnit intenciálně navrţené prostředí. Myšlenkou je udělat silnici 

bezpečnější tím, ţe budou vypadat uţší a donutí tak řidiče zpomalit. Nebezpečné 

řízení a psychologické triky dopravních inţenýrů. Zklidňování dopravy ve městech a 

obcích. Dva základní principy při navrhování a konstrukci silnic, které jsou 

prosazovány napříč celým světem: Sebevysvětlující silnice (SELF-EXPAINING 

ROADS) a promíjivé silnice (FORGIVING ROADS). 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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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, ţe účastník silničního provozu je pod vlivem drog. Speciální 

testovací přístroj, který drogu detekuje a zároveň identifikuje základní typy uţitých 

drog. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

003973 - ANAL 038280 

BEDNÁŘOVÁ, Zdena 

Specifika práce s oběťmi domácího násilí.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 1, příloha.  

 Charakteristické znaky domácího násilí. V důsledku dlouhodobé frustrace má oběť 

domácího násilí řadu problémů v psychické oblasti, které ji blokují v efektivním 

jednání směřující k nastartování nového ţivota bez dalšího násilí, odpoutání se od 

agresora a převzetí zodpovědnosti za ţivot svůj i dětí. U obětí domácího násilí se 

objevují neurotické projevy, jako jsou fobie, úzkostné stavy, poruchy spánku a další 

potíţe. Sebedestruktivní typ jednání. Zásady při vedení rozhovoru s obětí. Chyby při 

vedení rozhovoru s obětí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

008356 - ANAL 038597 

DUŠEK, Ondřej 

Glock 18 - pistole nebo samopal? 

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 9, s. 34 - 39, obr.  

 Popsána efektivnost samočinné pistole Glock 18. Charakteristika zbraně, srovnávací 

tabulka plně samočinných pistolí s technickými údaji. Výsledky střeleckého testu.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008473 - ANAL 042803 

HELEBRANT, Martin 

Bereta Px4 Storm .45 a SD.  
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In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 10, s. 8 - 10, obr.    

Popis a konstrukce sluţební pistole Beretta Px4 Storm .45 a SD americké výroby. 

Technické údaje. Vybavení, dodávané se zbraní.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

 

008354 - ANAL 038595 

KOPECKÝ, Jan 

Účinky střelby ve vztahu k balistické odolnosti některých materiálů.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 9, s. 87 - 96, obr.  

 Seznámení odborné veřejnosti s výsledky experimentální práce, zaměřené na 

(balistickou) odolnost materiálů proti účinkům jednotných střel z ručních zbraní. 

Autor tento problém řešil v souvislosti s moţným výběrem improvizovaných, 

náhodně zvolených úkrytů při sluţební činnosti Policie ČR. Zhodnocena balistická 

odolnost proti maloráţkovému střelivu, proti ráţi 7,65 mm Browning a smrkových 

desek proti ráţi 9 mm Luger. Velkoráţové pušky ráţe 12,7 mm, ráţe 14,5 x 114 mm, 

velkoráţová odstřelovačská puška NTW 20, účinky střelby proti budovám a proti 

vozidlům. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

003976 - ANAL 038282 

OHERA, Michal - KUČERA, David 

Čínský organizovaný zločin v ČR.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 25 - 27, 4 obr.  

 Zisky z organizovaného zločinu dosahují astronomických výšek, samotný 

organizovaný zločin ohroţuje bezpečnost na celém světě. Jednou z největších větví 

představuje čínský organizovaný zločin. Organizovaná kriminalita v Číně a v České 

republice. Převaděčské skupiny. Dělení čínské skupiny organizovaného zločinu. 

Únosy podnikatelů. Páchání závaţné hospodářské trestné činnosti. Padělání a 

pozměňování dokladů potřebných k legalizaci pobytu fyzických a právnických osob 

na území ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006408 - ANAL 038497 

Pistole od Černého moře.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 1 , s. 12 - 13, obr.  

 Popis a technické údaje o samonabíjecí pistoli turecké výroby Tisas v ráţi 9 mm 

Luger. Hodnocení zbraně.  

CZ - cze: PA: če/2007 
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VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

008453 - ANAL 042501 

FURNELL, Steven 

Making security usable: Are things improving ? [Pouţitelnost bezpečnostních 

opatření a otázka zdokonalování počítačové bezpečnosti ].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 6, s. 434 - 443, 6 obr., 1 tab., lit. 9.  

 Problematika praktického vyuţívání systémů bezpečnosti a ochrany v informačních 

počítačových sítích a technologiích. Vyváţenost počítačové bezpečnosti, 

obsluhovatelnosti a funkčnosti IT systémů a orientace uţivatele ve výběru patřičných 

instalovaných prvků bezpečnosti. Podrobněji k inovacím v oblasti bezpečnosti u 

Internet Explorer 7 a u Word 2007. Porovnání podle Nielsenovy heuristiky 

upotřebitelnosti.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008452 - ANAL 042500 

GORING, Stuart P. - RABAIOTTI, Joseph R. 

Anti-keylogging measures for secure Internet login: An example of the law of 

unintended consequences [Bezpečnost připojení po internetu a příklad moţností 

narušení systému ochrany].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 6, s. 421 - 426, 2 obr., 1 tab., lit. 14.  

 Moţnosti narušení bezpečnosti informací prolomením hesla uţivatele internetu. 

Příklad moţného postupu a pravděpodobnosti získání přístupového kódu uţivatele v 

bankovním systému ochrany, v podstatě legální cestou. Princip, postup a analýza 

pravděpodobnosti. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008507 - ANAL 042764 

LOHNISKÝ, Jakub 

Hledání pravdy při testování antivirů.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 28, 2 obr.  

 Antivirové programy. Uţivatel očekává od antivirového programu především kvalitní 

detekci škodlivého kódu bez falešných poplachů. Základem kvalitního testu by měla 

být přesně definovaná a rozumně navrţená pravidla (metodika), podle nichţ je test 

realizován. Testy antivirových programů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008503 - ANAL 042760 

PŘIBYL, Tomáš 

SPAM. Se spamem na věčné časy.  

In: Security World. - 2007, č. 4, s. 2 - 9, 10 obr.  

 Problematika spamu, nevyţádanou elektronickou poštu. Parazituje na nás jiţ mnoho 

let a její příval přes všechna organizační, technická či legislativní opatření neslábne. 

Podíl spamu v elektronické poště činí 71 - 90 procent. Tato čísla kolísají v závislosti 

na pouţité statistické metodě, vyhodnocovaném období, definici spamu atd. Roviny 

ve kterých škodí nevyţádaná elektronická pošta. Rozvojové země jako největší oběť 

spamu. Problém spamu z hlediska bezpečnostního. Boj proti spamu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

008519 - ANAL 042776 

BENEŠ, Ivan 

Zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury v České republice.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, příloha s. 4 - 6, 3 obr., lit. 4.  

 Praktická zkušenost s ochranou kritické infrastruktury v ČR, zejména v oblasti 

energetických systémů. V případě narušení kritické infrastruktury mohou být nepřímé 

(sekundární) dopady krutější neţ přímý dopad iniciační poruchy. Problémy, které 

vyvolala globalizace ekonomiky. Výsledky rozborů kritičnosti prvků a skórování 

rizika. Závěry z pohledu integrální lidské bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008443 - ANAL 042729 

FORMÁNEK, Václav 

Dopravní nehody v těţce přístupném terénu.  

In: 112. - 6, 2007, č. 9, s. 16, 1 obr., 1 tab.  

 Postupy při řešení dopravních nehod v těţce přístupném terénu. Námět taktického 

cvičení sloţek IZS, které se konalo ve dnech 26.-28.6.2007 v prostoru poutního místa 

Vavřineček u Domaţlic. Cíle cvičení. Průběh cvičení. Vyhodnocení cvičení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008476 - ANAL 042739 

PIVOVARNÍK, Ján 

Ukrytí obyvatelstva. Stálé tlakově odolné ukrytí CO.  
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In: 112. - 6, 2007, č. 9, s. 35, 2 obr., 1 tab.  

 Stálé tlakově odolné úkryty CO (STOÚ). Třídy odolnosti STOÚ. Charakteristika a 

popis STOÚ. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008446 - ANAL 042732 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva ve Slovinsku.  

In: 112. - 6, 2007, č. 9, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Problematika vzdělávání na úrovni zákona ve Slovinsku. Legislativní podklady. 

Kvalifikační poţadavky na vzdělávání příslušníků civilní ochrany. Celkový model 

vzdělávání. Vzdělávací středisko ochrany a záchrany. Profil vzdělávací nabídky 

Střediska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008516 - ANAL 042773 

VIČAŘ, Dušan - ŢUJA, Petr 

Historie, současnost a vize hromadné dekontaminace osob.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, s. 21 - 24, lit. 4.  

 Zkušenosti specialistů armády získané v historických souvislostech při pouţití 

prostředků a zařízení k hromadné dekontaminaci ţivé síly. Analýza moţnosti vyuţití 

zařízení infrastruktury k provádění dekontaminaci osob. Základní informace o 

systému provádění dekontaminace osob, moţnostech a materiálním vybavení 

jednotek dekontaminace osob v AČR. Komplexní řešení dekontaminace osob 

pouţitelného jak v rámci ozbrojeného konfliktu, tak i ve prospěch IZS. Popis 

modulárního systému ověřeného sestavou speciálních zařízení a podpůrných 

technologií umístěných do víceúčelových zodolněných zástavbových kontejnerů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 


