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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

008686 - ANAL 043029 

BUREŠ, Radim 

Zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policie ČR.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, s. 16 - 17, 3 obr.  

 Speciální výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky. Obecné cíle. Konkrétní cíl. 

Závazky k budování - dokumenty. Význam dokumentace a videozáznamu. Taktika 

výslechu oběti. Principy zřizování výslechových místností. Technické vybavení 

výslechové místnosti. Postup programu. Výhledy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008684 - ANAL 042538 

GALLAGHER, Catherine A. - DOBRIN, Adam 

Risk of Suicide in Juvenile Justice Facilities [Riziko sebevraţdy v zařízeních 

ministerstva spravedlnosti pro mladistvé].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 10, s. 1362 - 1374, 7 tab., lit. 36.  

 Různé údaje a propočty ve statistikách sebevraţd mladistvých v nápravných ústavech 

a dalších zařízením ministerstva spravedlnosti USA. Porovnání vybraných statistik a 

jejich propočtů rizika sebevraţdy včetně porovnání s ostatní populací. Vliv různých 

metodik. Přehledy výsledků zkoumání. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008650 - ANAL 042536 

HILTON, N. Zoe - HARRIS, Grant T. - RICE, Marnie E. 

The Effect of Arrest on Wife Assault Recidivism [Vliv vazby na recidivu pachatelů 

násilí na manţelkách].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 10, 1334 - 1344, 1 obr., 1 tab., lit. 52.  

 Ze studií k problematice policejního zadrţení a vazby pachatele domácího násilí. 

Riziko recidivy a vliv policejního vyšetřování a vazby na pachatele podle výsledků 

studie zpracované na základě podkladů dlouhodobých a podrobných statistik 

ODARA. ODARA shromaţďuje údaje k případům domácího násilí v kanadské 

provincii Ontario. Metody a výsledky výzkumu ke vzorku 589 muţů zadrţených 

policií pro násilí vůči manţelkám. Diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2007 
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008698 - ANAL 041930 

HIPP, John R. 

Income Inequality, Race, and Place : Does the Distribution of Race and Class Within 

Neighborhoods Affect Crime Rates ? [Platová nerovnost, rasa a lokalita. Ovlivňuje 

rozmístění obyvatel podle rasy a společenské třídy v lokalitě míru kriminality ?].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 3, s. 665 - 698, 2 obr., 3 

tab., lit. 71.  

 Sociální a etnické rozdíly mezi lidmi v určité lokalitě a vliv těchto faktorů na míru 

kriminality. Studie vychází z dřívějších výzkumů, mimo jiné ze sčítání lidu v 19 

amerických městech v roce 2000. Zkoumá vliv výše uvedených faktorů na všechny 

druhy kriminality, ale zvláště na násilnou kriminalitu. Důleţitým faktorem je 

nerovnost příjmů mezi obyvateli regionu, ale i délka pobytu v místě a bytové 

podmínky. Přehled a rozbor dosavadních teorií. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008687 - ANAL 043030 

KRULÍK, Oldřich - HNÍK, Václav 

Zahraniční inspirace související s tématem kybernetických hrozeb.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, příloha s. 1 - 12.  

 Oblast kybernetické bezpečnosti. Aktualizace Koncepce boje proti trestné činnosti v 

oblasti informačních technologií. Aktivity boje v rámci Bezpečnostního výzkumu. 

Vypracování materiálu "Aktuální úroveň zajištění kybernetické bezpečnosti ČR". Boj 

proti kybernetickým hrozbám v zemích světa. Závěr - obecné skutečnosti. Webové  

dresy k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008666 - ANAL 042355 

MAŠEK, František 

Lichva ne, podvod ano? 

In: Ekonom. - 51, 2007. - č. 41, s.79.  

 Vyšetřování firmy Finpomoc potvrdilo obavy odborníků, ţe v ČR kvůli vágnímu 

popisu v legislativě je velmi obtíţné prokázat lichvu. Dané vyšetřování však můţe 

znamenat průlom, dá-li státní zastupitelství za pravdu policii. Moţné propojení 

úvěrových společností, draze úročené úvěry. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008557 - ANAL 041919 

OUSEY, Graham C. - WILCOX, Pamela 

The Interaction of Antisocial Propensity and Life-Course Varying Predictors of 

Delinquent Behavior : Differences by Method of Estimation and Implications for  
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Theory [Náchylnost k antisociálnímu chování a měnící se prediktory delikventního 

chování. Interakce těchto dvou veličin. Rozdíly zjištěné metodou odhadu a implikace 

pro teorii].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 2, s. 313 - 354, 1 graf, 5 

tab., lit. 57.  

 Osobnost pachatele, psychologie pachatele, sociální prostředí. Náchylnost pachatele 

k antisociálnímu chování. Přehled různých metod výzkumu. Návrh nové metody. 

Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008674 - ANAL 042361 

RYSKOVÁ, Světlana 

Kdyţ kontrola nestačí.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 42, s. 80, 1 tab.  

 Přehled údajů o výší škod způsobených hospodářskou kriminalitou firmám, 

nejčastější formy hospodářské kriminality a její příčiny. Statistické údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008696 - ANAL 041929 

SIMONS, Ronald L. - SIMONS, Leslie Gordon - CHEN, Yi-Fu - BRODY, Gene H. - 

LIN, Kuei-Hsiu 

Identifying the Psychological Factors That Mediate the Association Between 

Parenting Practices and Delinquency [Identifikace psychologických faktorů, které 

ovlivňují vztah mezi výchovou v rodině a kriminalitou].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 3, s. 481 - 518, 6 tab., lit. 

93.  

 Tato studie zkoumá vliv rodinných vztahů na sklon dětí a mládeţe ke kriminalitě. 

Hlavní roli hraje způsob výchovy, vztah rodičů k dětem, vzájemné vztahy mezi rodiči. 

Studie si všímá některých faktorů, které byly v předchozích výzkumech opomíjeny, 

zvláště otázky psychologického vývoje jedince. Výsledky výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008683 - ANAL 042537 

TURNER, Michael G. - HARTMAN, Jennifer L. - BISHOP, Donna M. 

The Effects of Prenatal Problems, Family Functioning, and Neighborhood 

Disadvantage in Predicting Life-Course-Persistent Offending [Předpoklad celoţivotní 

recidivy a vliv prenatálních problémů, rodiny a nevhodného okolí].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 10, s. 1241 - 1261, 4 tab., lit. 89.  

 Výzkumy a studie podmínek pro vývoj jedince jako celoţivotního pachatele trestné 

činnosti. Tři tradiční směry výzkumu se zaobírají sociální problematikou v širším  
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pojetí, psychikou a duševními schopnostmi jedince, a vlivem sociálního okolí. K 

prolínání všech těchto vlivů a jejich různým účinkům na celoţivotní recidivu. 

Moffittova biosociální teorie. Soudobé poznatky. Výsledky autorského výzkumu 

zahrnujícího téţ prenatální index. Tabulky a diskuze. 

USA - wng: PA: bv/2007 

 

008688 - ANAL 043031 

VANĚK, Jaroslav 

Je specializace na domácí násilí u Policie ČR zapotřebí? 

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, příloha s. 1 - 8, 1 tab.  

 Činnost Skupiny Domácí násilí Sluţby kriminální policie a vyšetřování. Důvody, 

které vedly k vytvoření této Skupiny. Impulsy k zaloţení pracovní Skupiny. Vznik 

Skupiny. Činnost Skupiny. Skupina v kontextu vykázání. Problematické oblasti 

odhalení v průběhu působení Skupiny. Výsledky, činnosti, statistiky a budoucnost 

Skupiny. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008608 - ANAL 042326 

VIGAŠOVÁ, Daniela 

Globálny terorizmus ako dôsledok globalizácie.  

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 9, s. 30 - 32, lit. 19.  

 Terorismus jako jedna z forem ozbrojeného násilí a jeho vývoj od lokálního 

fenoménu k fenoménu globálnímu. Kategorie mezinárodního terorismu a zrod 

globálního terorismu (al-Káidá). Permanentní mutace skupin tvořících teroristickou 

síť. Role médií, vyuţívání nejnovějších komunikačních technologií (internet) pro 

šíření informací a pro propagandu. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

008662 - ANAL 042354 

ZÁHORA, Jozef 

Trestné činy proti ţivotu a zdraviu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 193 - 200, lit. 10.  

 Právo na ţivot a vybrané problémy týkající se trestných činů proti ţivotu a zdraví. 

Vraţda, úkladná vraţda, zabití, usmrcení. Problematika nedbalosti a úmyslu. Ublíţení 

na zdraví a neoprávněné odebrání orgánů, tkání a buněk. Trestné činy ohroţující ţivot 

a zdraví (neoprávněný experiment na člověku, šíření nebezpečné nakaţlivé choroby, 

závadné potraviny apod.) a poškození zdraví. 

CZ - sla: PA: bh/2007 
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008711 - ANAL 042553 

BLOCH-BOGUSLAWSKA, Elţbieta - ZIELIŇSKI, Dariusz - PARADOWSKA, 

Agnieszka - GRAPATYN, Grazyna - GOTOWICZ, Adam 

 Struktura zabójstw w regionie bydgoskim w latach 1992-2002 [Vraţdy v 

bydhošťském regionu v letech 1992 aţ 2002].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 3, s. 308 - 312, 6 obr., 

1 tab., lit. 10.  

 Analýza případů vraţd v regionu s porovnáním období let 1986 aţ 1991 a 1992 aţ 

1992. Statistické údaje (pachatelé, oběti, věk, muţi x ţeny, město x venkov, stav 

pachatele /střízlivý, alkohol, drogy/, důvod a okolnosti vraţdy, příčina smrti, vraţedné 

nástroje a způsob vraţdy). Diskuze. V porovnání období dochází k nárůstu vraţd 

střelnou zbraní, sériových vraţd a pachatelů pod vlivem alkoholu. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

008579 - ANAL 043001 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Postupy profilování u trestného činu znásilnění.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 37 - 40, lit. 7.  

 Psychologické profilování je známé jako určitý postup, jehoţ cílem je vytvořit 

pravděpodobný profil neznámého pachatele. Metodika profilování pro sériové 

znásilnění. Alternativní vyuţití poznatků profilování v praxi. Stručný popis případu. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008749 - ANAL 041938 

DVORŠEK, Anton - MAVER, Darko - MEŠKO, Gorazd 

Umgang mit Geschädigten bei Eigentumsdelikten : Freundlichkeit statt Leistung ? 

[Jednání s poškozenými osobami při majetkových deliktech. Přátelství místo pomoci 

?].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 10, s. 624 - 633, 4 tab., lit. 25.  

 Jak reagují poškození, jak je moţno jim pomoci, jak posuzují práci policie? Situaci je 

moţno posoudit z hlediska kriminalistického (oběť je dobrý zdroj informací pro 

vyšetřovatele), psychosociálního (oběť očekává od policisty pomoc, znovunabytí 

psychické rovnováhy), strategického (spokojenost oběti s postupem vyšetřovatele je 

důleţitým indikátorem úspěchu policejní práce, míra objasněnosti u majetkových 

deliktů není vysoká). Z iniciativy slovinské policie jsme provedli dvě studie o 

názorech poškozených osob na práci policistů resp. kriminalistů. Výsledky příjemně 

překvapily. Nové strategické koncepce slovinské policie jiţ mají pozitivní výsledky, 

přestoţe nedostatky v praxi stále ještě existují. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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008716 - ANAL 041936 

GÖTTING, Bert 

Das Tatortprinzip im Internet anhand des Beispiels der Volksverhetzung [Princip 

místa činu na internetu na příkladu provokování lidí].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 10, s. 615 - 620, lit. 61.  

 Prostřednictvím internetu je moţno šířit různé lţi, překrucovat historické události, 

podněcovat k rasové nenávisti, provokovat, rozeštvávat. Problém je v tom, ţe takové 

podněcování nepodléhá tzv. principu univerzality, nepatří tedy mezi trestné činy, 

které mohou být trestány kdekoliv na světě. Potíţe vznikají při uplatňování 

německého trestního práva v případech podněcování a provokování lidí pomocí 

internetu. Autor popisuje konkrétní případy a rozebírá současnou situaci. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008583 - ANAL 043005 

PROTIVINSKÝ, Miroslav - ŠIMKOVÁ, Radka 

Identifikační úkony.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 49 - 53.  

 Problematika právních základů policejní poznávací sluţby a vynutitelnost 

identifikačních opatření. Opatření poznávací sluţby k provedení trestního řízení. 

Předpoklady právoplatnosti základních identifikačních opatření. Předpoklady 

právoplatnosti vynucených opatření. Identifikační opatření stíhání pořádkových 

přestupků. Identifikační opatření k preventivnímu boji s trestnou činností. Příklady k 

této problematice. Posouzení identifikačních opatření donucením. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008722 - ANAL 041937 

SCHENCK, Marcel 

Strafbarkeit des Geldtransfers sog. Finanzagenten wegen Geldwäsche : Gemäss 261 

StGB im Anschluss an "Phishing" [Trestnost bankovního převodu peněz a praní 

peněz u tzv. finančních agentů. Podle 261 trestního zákoníka v souvislosti s 

"phishingem"].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 10, s. 610 - 614, 3 obr., lit. 16.  

 Činnost tzv. finančních agentů, bankovní převod peněz do zahraničí, sporné případy 

trestnosti. Skutková podstata praní peněz. Zneuţívání osobních údajů. Příklady. 

Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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008708 - ANAL 041933 

STUPPERICH, Alexandra 

Vom Tierquäler zum Serienmörder ? : Tierquälerei als "rote Flagge" [Z trapiče zvířat 

sériovým vrahem ? Týrání zvířat jako "rudá vlajka"].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 8 - 9, s. 512 - 516, 4 obr., lit. 24.  

 Mezi pachateli trestných činů, zvláště sexuální a násilné kriminality, jsou často 

trapiči zvířat. Autorka zkoumá souvislost mezi týráním zvířat, sadismem, psychopatií 

a různými druhy kriminality. Existují 2 hypotézy: 1) Týrání zvířat jako "předstupeň" k 

násilným činům, nebo jako postupující deviace, 2) Generální deviace, tzn. ţe u 

pachatele je týrání zvířat nezávislé na jiných druzích násilných činů. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

008575 - ANAL 042797 

HOLČÁK, Jiří 

Smrt v Pákistánu.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 15 - 17, 2 obr.  

 Pátrání a ztotoţnění ostatků osoby v zahraničí. Dva mladí lidé z ČR se vydali 

cestovat po Pákistánu, Nepálu, Indie a dalších zemí. Ze svého výletu se nevrátili. V 

Pákistánu se stali obětí loupeţné vraţdy. Mrtvola mladé ţeny byla nalezena a 

identifikována krátce po usmrcení, pátrání po ostatcích jejího přítele bylo sloţitější. 

Problémy a komplikace vyplývající ze současného stavu. Postupy vyšetřování v jiné 

zemi. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008582 - ANAL 043004 

MRVA, Miroslav - EVINIC, Andrej 

Stotoţnenie častí rastlín na základe lomových plôch z pohľadu mechanoskopického 

skúmania.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 45 - 48, 8 obr.  

 Představení oboru mechanoskopie. Odlišení mechanoskopického a  

defektoskopického zkoumání z pohledu kriminalistické expertizy lomových ploch na 

zajištěných stopách. Ve druhé části článku se autoři věnují velmi ojedinělému 

případu, kdy se podařilo k celkovému počtu 105 kusů vytrţených částí rostlin konopí 

indického, porovnáním se zajištěnými 6 kusy kořenových částí ztotoţnit 5 

kořenových částí. Moţnosti vyuţití mechanoskopického porovnání jednotlivých částí 

rostlin jsou velmi omezené, přičemţ s rostoucím časovým odstupem od vzniku stop a 

jejich zkoumáním klesá počet individuálních znaků na zkoumaných plochách a tím i 

moţnost identifikace. Praktická část případu. CZ - sla: PA: ká/2007 
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008583 - ANAL 043005 

PROTIVINSKÝ, Miroslav - ŠIMKOVÁ, Radka 

Identifikační úkony.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 49 - 53.  

 Problematika právních základů policejní poznávací sluţby a vynutitelnost 

identifikačních opatření. Opatření poznávací sluţby k provedení trestního řízení. 

Předpoklady právoplatnosti základních identifikačních opatření. Předpoklady 

právoplatnosti vynucených opatření. Identifikační opatření stíhání pořádkových 

přestupků. Identifikační opatření k preventivnímu boji s trestnou činností. Příklady k 

této problematice. Posouzení identifikačních opatření donucením. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008585 - ANAL 043007 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Počátky vývoje kriminalistickotechnické metody - mechanoskopie.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 57 - 59, 1 obr., 1 tab.  

 Pojem mechanoskopie. Dějiny mechanoskopie. Vznik této metody, vývoj a 

zkušenosti v tehdejším Československu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008576 - ANAL 042798 

TŘEŠŇÁK, Jan 

Narodila se dvojčata ţivá? 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 18 - 21, 6 obr.  

 Případ, kde opět hrálo hlavní úlohu místo činu, lépe řečeno pečlivé vyhodnocení stop 

z místa nálezu. V igelitových taškách byly nalezeny mrtvolky novorozených 

dvojčátek, které byly ve značném stupni rozkladu, a proto při pitvě nebylo moţné 

určit, zda se plody narodily ţivé nebo zemřely jiţ před porodem či v jeho průběhu. 

Vyšetřování, rekonstrukce, znalecké posudky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

008707 - ANAL 041932 

BOECK, Joel 

Cent ans de police judiciaire : La PJ aujourd'hui [Sto let soudní policie. Soudní policie 

dnes].  
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In: Civique. - 2007, č. 163, s. 19, 2 obr.  

 Přehled činnosti francouzské soudní policie, která letos oslavila stoleté výročí svého 

vzniku. Současné technické vybavení, výstroj, výzbroj, informační systémy, 

spolupráce s mezinárodními organizacemi. Úspěchy v boji proti terorismu, drogám, 

mezinárodní organizované kriminalitě. 

FR - fre: PA: jv/2007 

 

008735 - ANAL 043047 

BRÁZDA, Jan 

Jaký bude český West Point? 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 5, s. 21, 2 obr.  

 Příprava střednědobé koncepce Policejní akademie ČR v Praze. Ustanovení fakult. 

Podílení odborníků z praxe na výuce studentů PA ČR. Závěry z hlediska rozvoje PA 

ČR.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008673 - ANAL 042811 

DOLINA, Miroslav 

Česká jízdní.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 10, s. 14 - 15, obr.  

 Informace o oddělení jízdní policie Praha, zaloţeném v r. 1991. Jízdní policie je 

součástí pořádkové sluţby hl. města, v případě potřeby plní úkoly na celém území 

ČR. Praţské lokality, kam policisté koně nejčastěji zaváţejí. Výcvik koní. Výběr 

zájemců o sluţbu v jízdní policii.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008748 - ANAL 042561 

GARRETT, Ronnie 

Taming the beast [Krocení animality].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 10, s. 22 - 32.  

 Problematika spolupráce policie s médii v USA. Mediální touha po senzacích a jak jí 

čelit při poskytování policejních informací a přitom tzv. nasytit americké 

senzacechtivé sdělovací prostředky. Zkušenosti. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008736 - ANAL 043048 

HRINKO, Martin 

Jak hodnotíme policejního manaţera? 
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In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 5, s. 22, 1 obr.  

 Hodnotící poţadavky na kvalitu a schopnost řízení kolektivu se razantně dostávají do 

popředí sledovanosti kvality výkonu sluţby před historicky známým hodnocením 

míry úspěšnosti z hlediska kvantitativních výsledků. Výsledky empirického výzkumu 

z řad policistů. Významným hlediskem manaţerské práce je hledisko sluţebního 

hodnocení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008587 - ANAL 043009 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Instruktáţní film pro policisty a bezpečnostní pracovníky v civilním letectví.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 70, 1 obr.  

 Cvičení KRIZE 2005 se odehrálo 7.-8.11.2005 a k jeho hlavním cílům patřilo 

prověřit součinnostní vazby jednotlivých bezpečnostních sloţek odpovědných za 

řešení mimořádné situace spojené s únosem českého dopravního letadla. Z tohoto 

cvičení vznikl 20 minutový film, jehoţ smyslem je poslouţit jako instruktáţní 

materiál pro výcvik bezpečnostních pracovníků zabývajících se ochranou civilního 

letectví před protiprávními činy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008689 - ANAL 043032 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Letištní sekce Greater Manchester Police.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, příloha s. 13 - 16, 6 obr.  

 Postupy pouţívané policejními a letištními sloţkami při ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy. Systém policejní ochrany civilního letectví ve Spojeném 

království. Letištní sekce Policejního sboru hrabství Greater Manchester. Úloha 

manaţerů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008633 - ANAL 043026 

LINHART, Jaroslav 

"Šetrné" policejní zbraně.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, s. 11, 1 obr.  

 Vývoj tří typů "šetrných" zařízení, která by měla být pouţívána policejními sbory při 

zadrţení podezřelých osob a také při zvládání pouličních nepokojů. Očekává se, ţe 

vyvíjené nové zbraně budou mnohem méně poškozují či zraňující pro zadrţované 

jedince či ostatní přítomné osoby neţ dosud pouţívaný slzný plyn a gumové 

projektily. Představení těchto tří zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008691 - ANAL 043034 

MALÍKOVÁ, Jana 

Analýza dopadů sluţebního zákona za 1. pololetí 2007 ukazuje pozitivní trend.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, s. 39, 1 obr.  

 Dopady sluţebního zákona na příjmy členů bezpečnostní sborů jsou pozitivní. 

Jednání ministra vnitra se zástupci odborových svazů. Závěry z tohoto jednání. 

Analýza dopadů sluţebního zákona na příjmy pracovníků bezpečnostních sborů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008721 - ANAL 042560 

MOORE, Carole 

New day, new challenges [Nové výzvy].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 10, s. 12 - 20.  

 Policejní nábor v současnosti v USA. Praxe, zkušenosti a náměty na zlepšení 

organizace náborů do řad policie. Přesvědčování a výběr vhodných mladých uchazečů 

a zájemců. Nároky na sluţbu u policie, předpoklady a výcvik. Sluţební postup a platy. 

USA - gbr: PA: bv/2007 

 

008677 - ANAL 041928 

OVERBY, Stuart 

New Communications Tools for Public Safety [Nové prostředky komunikace pro 

veřejnou bezpečnost].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 9, s. 64 - 65.  

 Současná bezpečnostní situace si vynutila nový, efektivnější systém komunikace 

mezi policisty. Přehled moderních prostředků komunikace: radiotechnika, telefony, 

video, počítačové sítě, notebook, laptop. Rozsah a výkon těchto informačních 

prostředků. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008614 - ANAL 042331 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Zkoumání dokladů a písemností.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 9, s. 3.  

 Významnou skupinu stop a důkazních materiálů představují v kriminalistice listiny, 

doklady, ceniny, psací prostředky, platidla. Obsah a cíle jejich zkoumání, způsob 

práce se stopami a jejich zajišťování. Specifika trestné činnosti, resp. způsoby 

pozměňování či padělání těchto objektů. Metody zkoumání (nedestruktivní a 

destruktivní). CZ - cze: PA: bh/2007 



 13 

008613 - ANAL 042331 

TOMEK, Petr 

Ukončení sluţebního poměru a nároky příslušníků : Část 2.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 9, s. 2.  

 Pokr. z č. 8/2007. Problematika ukončení sluţebního poměru podle zákona o 

sluţebním poměru a interních aktů vydaných řediteli bezpečnostních sborů, např. 

policejním prezidentem. Ukončení sluţebního poměru jako kázeňský trest. Otázka 

souladu těchto právních norem s ústavním právem a Listinou základních práv a 

svobod. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008680 - ANAL 042814 

UHER, Michal 

Specialisté ze severu : Protiteroristické jednotky - Finsko.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 11, s. 58 - 60,obr.  

  Článek se zaměřuje na protiteroristické jednotky ve Finsku. Bezpečnostní systém 

Finska. Výběr a výcvik příslušníků protiteroristických jednotek. Výzbroj a výstroj.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008734 - ANAL 043046 

Ţabí muţi v akci.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 5, s. 18, 1 obr.  

 Policejní potápěči ze speciálního útvaru pátrají po sedmi desítkách utonulých, 

pohřešovaných osobách ročně. Činnost a úkoly policejních potápěčů. Vybavení 

policiejních potápěčů. Příprava policejních potápěčů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

008635 - ANAL 042332 

Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, 200 s.  

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

(ČR), 11.05.2007. Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha (ČR).  

 Sborník z konference. Tématické okruhy konference: obecné otázky a základy trestní 

odpovědnosti, otázky trestněprávního sankcionování, problémy zvláštní části trestního 

zákona, zkušenosti s novým trestním zákoníkem na Slovensku. CZ - cze: PA: bh/2007 
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008638 - ANAL 042335 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

Několik zamyšlení nad některými problémy návrhu nového trestního zákoníku. 

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 39 - 41. 

 Působení práva ve společnosti. Problémy trestní odpovědnosti a zvláštní části 

trestního zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008572 - ANAL 042794 

ČERNÁ, Iva 

Role orgánů SPOD při realizaci práva dítěte na styk s rodičem, jemuţ po rozvodu 

nebylo svěřeno do péče.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 10, s. 12 - 17.  

 V současné době lze stále častěji zaznamenat případy neopodstatněného bránění 

dítěti v kontaktu s rodičem, s nímţ po rozvodu manţelství (případně rozpadu 

partnerské vztahu rodičů) neţije dítě ve společné domácnosti. Vymezení právní 

úpravy. Úkoly OSPOD. Kontakt dítěte s prarodiči. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008601 - ANAL 042531 

ČIŢINSKÝ, Pavel 

Nový trestný čin k neoprávněnému pobytu na území republiky (k diskusi). 

 In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 46.  

 K trestnému činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle 

trestního zákona č. 178/2007 Sb. Vymezení skutkové podstaty tohoto trestného činu. 

K implementaci práva ES v ČR. Námět na diskuzi k postihům a praktické činnosti 

orgánů činných v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008573 - ANAL 042795 

DIRDÍK, Tomáš 

Odnětí svobody u mladistvých delikventů : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 10, s. 17 - 19.  

 Pokračování z čísla 9/2007. Průběh trestního opatření odnětí svobody v nepodmíněné 

podobě. Výhody alternativních trestů. Zahlazení trestu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008604 - ANAL 042533 

JURÍK, Roman 

Ústavná sťaţnosť v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 69 - 73, lit.  

 K právním úpravám ústavní stíţnosti v Rakousku, Německu, Švýcarsku a 

Lichtenštejnsku. Zvláštnosti a podobnosti s legislativou platnou v SR a ČR. 

CZ - sla: PA: bv/2007 

 

008615 - ANAL 042534 

KLEGA, Lukáš 

Manţelem i registrovaným partnerem zároveň ? 

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 47 - 48.  

 Legislativní úpravy a moţné právní problémy v souvislosti se zákonem č. 115/2006 

Sb., o registrovaném partnerství. Příklady moţných právních situací. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008600 - ANAL 042530 

KOČOVÁ, Klára 

Domácí násilí a tzv. vykázání - nový institut právního řádu ČR.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 34 - 38, lit. 8.  

 Obecně k domácímu násilí a jeho charakteristické rysy. Podrobněji k zákonu č. 

135/2006 Sb. a právu vykázání policií podle par. 21a aţ 21d zákona o Policii ČR. 

Postup policie při řešení domácího násilí. Právní pomoc advokáta ohroţené nebo 

násilné osobě. Praxe vyuţití institutu vykázání v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008570 - ANAL 042792 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Poplatky a daně při převodech nemovitostí.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 10, s. 4 - 7.  

 Problematika týkající se daní darovacích a daní z převodu nemovitostí. Právní úprava 

této problematiky je obsaţena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí. Darovací smlouva. Kupní smlouva. Obecná ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008639 - ANAL 042336 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Poznámky k legální definici trestného činu v osnově trestního zákoníku 2006 : České, 

mezinárodněprávní a evropskoprávní přístupy.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 43 - 55, lit. 25.  

 Pojetí trestného činu jako základu trestní odpovědnosti, t.j. viny z hlediska právní 

úpravy de lege lata a de lege ferenda. Vývoj pojetí a pojmu trestného činu v osnově 

návrhu trestního zákona v letech 2001 - 2006. Současný stav této problematiky a 

některá doporučení. Mezinárodněprávní a evropskoprávní přístupy k pojmu trestný 

čin, resp. zločin. Problematika evropského trestního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008637 - ANAL 042334 

MUSIL, Jan 

Respektuje český zákonodárce princip subsidiarity trestní represe? 

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 25 - 38. 

 Problematika kriminalizace a dekriminalizace v souvislosti s uplatňováním trestní 

represe. Strategie nového trestního zákoníku a tendence ke zpřísňování trestní represe 

je v rozporu s principem subsidiarity trestní represe a pojetí trestního práva jako 

ultima ratio. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008569 - ANAL 042791 

NOVOTNÁ, Věra 

Spory rodičů o děti - stále velký problém.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 10, s. 1 - 4.  

 Ochrana práv dětí a jejich právem chráněných zájmů je právo kaţdého dítěte vyrůstat 

především ve vlastní rodině není-li to moţné, tak v náhradní rodině. Obsah rodičovské 

zodpovědnosti. Na druhé straně dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008599 - ANAL 042529 

SMEJKAL, Vladimír 

Povinnost mlčenlivosti advokáta a elektronická komunikace.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 17 - 22, lit.  

 Otázka zachování důvěrnosti a bezpečnosti komunikace advokáta prostřednictvím 

elektronické pošty apod. komunikačních prostředků. Právní ochrana důvěrnosti 

elektronické komunikace (zák. č. 127/2005 Sb.). Moţnosti zachování důvěrnosti před  
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neoprávněnými osobami podle formy komunikace (SMS, E-mail, telefonáty, a další 

/freemaily/). Doporučení. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008636 - ANAL 042333 

ŠÁMAL, Pavel 

Některé aktuální problémy kodifikace trestního zákoníku v roce 2007.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 11 - 22. 

 Obecné problémy návrhu trestního zákoníku. Problematika trestní odpovědnost 

právnických osob. Materiální a formální pojetí trestného činu a trestní represe jako 

principu ultima ratio. Pojetí zvlášť nebezpečné recidivy. Usmrcení na ţádost a 

eutanázie. Trestněprávní úprava některých trestných činů hospodářských (selftrading). 

Formulace základních zásad, na nichţ by koncepce trestního zákoníku měla být 

zakotvena. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008603 - ANAL 042532 

TOŠNEROVÁ, Markéta 

Tři novinky v komunitárním právu.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 10, s. 68.  

 První část příspěvků k připravovaným úpravám komunitárního práva EU, které mají 

vstoupit v platnost v r. 2009. K Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

861/2007 ze dne 11. 7. 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. 

Podstata a účel Nařízení. Pokračování v dalších číslech. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008651 - ANAL 042345 

FENYK, Jaroslav 

Několik poznámek ke konstrukci skutkových podstat ve zvláštní části návrhu 

trestního zákoníku 2006.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 119 - 126.  

 Vznik skutkové podstaty, corpus delicti a jejich vývoj i z hlediska potřeb trestního 

řízení. Obecné zásady tvorby skutkové podstaty v historické, současné a navrhované 

úpravě. Konstrukce skutkové podstaty na přechodu od materiálního k formálnímu 

pojetí trestného činu. Ustanovení platného trestního zákona a okolnosti podmiňující 

pouţití vyšší trestní sazby. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008655 - ANAL 042348 

GŘIVNA, Tomáš 

Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 2006.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 143 - 150.  

 Polemika s návrhy na dekriminalizaci pomluvy. Pojem cti a její ochrana v 

historickém kontextu. Ochrana cti v zahraničních trestních kodexech (Slovensko, 

Polsko, Rusko, Německo, Rakousko). Trestněprávní ochrana cti a souvislosti se 

subsidiaritou trestní represe. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008656 - ANAL 042349 

HERCZEG, Jiří 

Selftrading a moţnosti jeho trestněprávního postihu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 151 - 156.  

 Trestný čin zneuţívání informací v obchodním styku, jeho skutková podstata a 

získání výhody nebo prospěchu jako znak tohoto trestného činu. Vztah ke změnám v 

obchodním zákoníku. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008653 - ANAL 042347 

HOŘÁK, Jaromír 

Úmyslné usmrcení de lege ferenda.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 133 - 141.  

 Specifikum útoku proti ţivotu člověka z hlediska trestněprávních předpisů. Úmyslné 

útoky proti ţivotu v případech ospravedlnitelného afektu a v případech provokace 

útoku ze strany poškozeného (tzv. situační vraţdy). Dosavadní řešení vţdy neodráţí 

míru nebezpečnosti pachatele či morální zavrţeníhodnosti jeho jednání, ale blíţí se 

odpovědnosti za smrt člověka. Právní úpravy této problematiky v zahraničním 

trestním právu. Problematika skutkových podstat úmyslných vraţd, podstat 

privilegovaných trestných činů a jejich typických znaků. Pojem afektu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008646 - ANAL 042343 

KALVODOVÁ, Věra 

Výjimečný trest v procesu reformy trestního práva hmotného.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 103 - 108.  

 Dvě formy výjimečného trestu: trest odnětí svobody na 15 aţ 25 let a trest odnětí 

svobody na doţivotí. Podmínky uloţení těchto trestů, jejich právní úprava a její 

změny od roku 1990. Význam novely trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) pro  
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oblast doţivotních trestů (moţnost dovolání). Kontroverznost právní úpravy  

výjimečného trestu v novele trestního zákona (zákon č. 320/2006 Sb.) a úvahy o 

výjimečném trestu v rekodifikačních pracích. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008641 - ANAL 042338 

KUCHTA, Josef 

Postavení a úprava okolností vylučujících protiprávnost v připravované rekodifikaci 

trestního práva hmotného.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 65 - 75.  

 Rekodifikace trestního práva hmotného v oblasti okolností vylučujících protiprávnost 

v souvislosti s formálním pojetím trestného činu. Krajní nouze a nutná obrana, jejich 

oprávněnost, přiměřenost a přípustnost. Přípustné riziko, svolení poškozeného, pouţití 

zbraně, zadrţení pachatele. Policejní agent a jeho beztrestnost. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008658 - ANAL 042351 

MINÁRIK, Tomáš 

Počítačová kriminalita v osnově trestního zákoníku.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 167 - 172.  

 Počítačová kriminalita zahrnuje veškerou kriminalitu v oblasti informačních 

technologií (IT). Členění počítačové kriminality – IT jsou znakem podstatným nebo 

nahodilým. Kritické výhrady k ustanovením osnovy trestního zákoníku se týkají 

především tzv. nových forem počítačové kriminality, kde jsou IT podstatným znakem 

trestného činu, např. neoprávněný přístup. Některé zahraniční úpravy a dokumenty  

EU. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008643 - ANAL 042340 

NEČADA, Václav 

Trestní odpovědnost právnických osob - otevřený problém.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 81 - 87. 

  Sloţitost problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Malá účinnost 

dosavadních právních nástrojů slouţících k ochraně společnosti před závadným a 

protiprávním jednáním právnických osob (mezinárodní dokumenty - OSN, Rada 

Evropy, EU). Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v common law a v 

kontinentálním právu. Návrh zákona a jeho odmítnutí. Průzkumy mínění soudců, 

státních zástupců, organizací. Vyhodnocení průzkumu. Závazky ČR vyplývající z 

přístupových dokumentů k EU o zařazení deliktní odpovědnosti kolektivních subjektů 

do vnitrostátní právní úpravy.  CZ - cze: PA: bh/2007 
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008657 - ANAL 042350 

PÚRY, František 

Je nutné, aby nový trestní zákoník postihoval rušení zákazu konkurence? 

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 157 - 165.  

 Skutková podstata trestného činu zneuţívání informací v obchodním styku a 

sankcionování určitých případů porušení zákazu konkurence (selftrading). Spory o 

zařazení tohoto trestného činu do rekodifikovaného trestního zákoníku, dvě 

ilustrativní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Polemika s názorem, ţe se jedná o 

zbytečnou kriminalizaci podnikání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008652 - ANAL 042346 

SCHEINOST, Miroslav 

Úmluvy OSN a jejich ratifikace.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 127 - 131, 2 tab.  

 Internacionalizace soudobého zločinu a především jeho organizované formy. Příklad 

řešení organizované hospodářské kriminality i nás. Definice organizovaného zločinu v 

našem trestním zákoně - zločinné spolčení. Výzkum závaţné trestné činnosti a jeho 

zjištění (obtíţnost stíhání a ţalování trestné činnosti na základě obvinění ze 

zločinného spolčení). Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a 

její doprovodné problémy ve srovnání s naší právní úpravou. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008642 - ANAL 042339 

STOČESOVÁ, Simona 

Pojetí omylu v rekodifikaci trestního práva hmotného.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 77 - 80. 

 Úprava omylu (omyl skutkový a omyl právní) v návrhu osnovy trestního zákoníku a 

jejich definování. Právní důsledky právního omylu. Problematika viny v této 

souvislosti a trestnosti v případě absence vědomí protiprávnosti činu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008647 - ANAL 042344 

ŠKVAIN, Petr 

Zabezpečovací detence v osnově trestního zákoníku a návrhu zákona o výkonu 

zabezpečovací detence.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 109 - 115.  

 Vládní návrh trestního zákoníku, který nebyl přijat, stanovil i nové obecné zásady pro 

ukládání ochranných opatření jako zvláštní kategorii trestních sankcí a doplnil je o  
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zabezpečovací detenci. Vymezení zabezpečovací detence v návrhu zákona o výkonu 

zabezpečovací detence - prostupnost ochranných opatření ochranného léčení a 

detence. Výkon zabezpečovací detence. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008640 - ANAL 042337 

VÁLKOVÁ, Helena 

K odpovědnosti mladistvého podle paragrafu 5 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeţe.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 57 - 63. 

 Vývoj kriminality mládeţe a nová trestní politika vycházející ze zákona o soudnictví 

ve věcech mládeţe. Výklad odpovědnosti, resp. neodpovědnosti mladistvého za 

protiprávní čin – problematika příčetnosti, znaleckých posudků a ochranného léčení. 

Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008644 - ANAL 042341 

VANDUCHOVÁ, Marie 

K některým otázkám individualizace trestu v návrhu trestního zákoníku 

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 4, s. 91 - 96. 

 Právní úprava podmínek pro ukládání trestních sankcí v návrhu trestního zákona je 

zaloţena na současném uplatňování protikladných linií: široké vyuţívání 

alternativních trestů a zpřísnění sankčních následků u závaţných trestných činů. 

Prohloubení diferenciace mezi kategoriemi trestných činů. Zásada individualizace 

ukládaného trestu. Moţnosti vzájemné kombinace trestů, právní úprava přiměřených 

omezení a přiměřených povinností v rámci trestů nespojených s tresty odnětí svobody, 

vnější diferenciace výkonu trestu odnětí svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008645 - ANAL 042342 

ŢATECKÁ, Eva - FRYŠTÁK, Marek 

Alternativní tresty z pohledu úvah de lege ferenda.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 97 -102. 

 Otázka ukládání a výkonu alternativních trestů se zaměřením na trest obecně 

prospěšných prací. Stanovení trestu, jeho rozsah, lhůty, osobnost pachatele. Úkoly 

Probační a mediační sluţby ČR. Rozhodování soudů o trestu obecně prospěšných 

prací. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008715 - ANAL 041935 

ARTKÄMPER, Heiko 

Belehrung und Vernehmung von Beschuldigten [Poučení a výslech obviněných].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 8 - 9, s. 517 - 527, lit. 40.  

 Policejnímu výslechu je v praxi bohuţel jen zřídka přisuzován náleţitý význam. 

Nová úprava 256, odst.1, č.5 trestního řádu jasně stanoví, ţe výslech nemá být veden 

způsobem listinného důkazu, ale ţe zde policista vystupuje před soudem jako svědek. 

Cílem je kriticky zhodnotit způsob dokumentace výslechu, moţné chyby při poučení 

obviněného a z toho vyplývající moţnosti obhajoby. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008706 - ANAL 042550 

BRÁZDA, Jan 

Několik úvah o sluţebním zákoně.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 11, s. 1231 - 1235, lit.  

 Úvodem k legislativnímu postavení zaměstnanců veřejné správy v pracovněprávních 

vztazích. Právní povaha veřejné sluţby ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Z 

historického vývoje sluţební legislativy na území dnešní ČR a k platnosti a účinnosti 

sluţebního zákona č. 218/2002 Sb. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008693 - ANAL 042540 

JOUZA, Ladislav 

Pronajímání pracovních sil podle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 10, s. 9 - 18.  

 Právní problematika pronájmu zahraniční pracovní síly směrem do ČR a do zemí EU. 

V ČR platí od 1. 10. 2004 zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který pronájem 

zahraniční pracovní síly umoţňuje. Podrobněji k další relevantní legislativě ČR. 

Příslušná legislativa v rámci EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 

96/71/EC o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování sluţeb. K právu zůstat v cizině. 

Vzor Dohody o mezinárodním pronájmu pracovní síly. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008724 - ANAL 043036 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Rodina a trestné činy.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 11, s. 1 - 3.  

 Trestné činy proti rodině a mládeţi v šesté hlavě trestního zákona. Výklad 

jednotlivých trestných činů (TČ) z hlavy šesté: TČ dvojího manţelství (paragraf 210  
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TZ), TČ opuštění dítěte (paragraf 212 TZ), TČ zanedbání povinné výţivy (paragraf 

213 TZ), TČ týrání svěřené osoby (paragraf 215, 215a TZ), TČ únosu (paragraf 216 

TZ), TČ ohroţování mravní výchovy mládeţe (paragraf 217 TZ), TČ svádění k 

pohlavnímu styku (paragraf 217a, 217b). TČ proti lidské důstojnosti: TČ znásilnění 

(paragraf 241 TZ), TČ pohlavního zneuţívání (paragraf 242 TZú, TČ souloţe mezi 

příbuznými (paragraf 245 TZ). Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008703 - ANAL 042547 

KRATOCHVÍL, Jan 

Judikovatelnost sociálních práv: nějaké mezery ? 

In: Právník. - 146, 2007, č. 11, s. 1161 - 1188, lit.  

Pojem judikovatelnost (z anglického justiciability, bývá překládán jako 

zaţalovatelnost). Otázka judikovatelnosti sociálních práv; z argumentace, teorií a 

diskuzí na toto téma. Povaha závazků vyplývajících ze sociálních práv. Závazky státu 

v oblasti občanských a sociálních práv. Finanční náročnost jednotlivých práv. K 

argumentaci o nejudikovatelnosti sociálních práv (na rozdíl od občanských a 

politických). K porušení progresivních závazků a moţnosti podání individuální 

stíţnosti. Shrnutí problematiky a příklady z praxe. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008692 - ANAL 042539 

NĚMEC, Robert - ČECH, Ondřej 

Evropské procesní právo.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 10, s. 3 - 8, lit.  

 Příslušnost soudů, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních 

v rámci EU. K nařízení Rady ES č. 44/2001 (Brusel 1), závazného pro ČR od 1. 5. 

2004. Rozsah působností nařízení Brusel 1 (v oblasti soudní příslušnosti, uznání 

rozhodnutí v rámci EU, výkonu rozhodnutí vydaného v členském státu EU). Dohody 

o příslušnosti a příklady prorogačních doloţek. Další pravidla. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008667 - ANAL 042356 

ŘEHÁČEK, Jan 

Trest odnětí svobody na doţivotí a moţnost podmíněného propuštění odsouzených z 

jeho výkonu.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 9, s. 5 - 13.  

 Pachatelé nejzávaţnější trestné činnosti, ochrana společnosti před nimi a moţnosti 

jejich resocializace, popř. podmíněného propuštění. Právní úprava trestu odnětí 

svobody na doţivotí a podmínky jeho uloţení v ČR a na Slovensku. Osobnost 

pachatele, důsledky dlouhodobého uvěznění, programy zacházení s odsouzenými na  
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doţivotí, moţnosti resocializace a eventuálního podmíněného propuštění. Právní 

úpravy podmíněného propuštění z doţivotního trestu, rozporuplnost tohoto trestu i 

podmíněného propuštění z hlediska jeho srovnání s jinými dlouhodobými tresty. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008672 - ANAL 042360 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 9, příl.  

 Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Trestní příkaz. Řízení o dovolání. 

Státní zástupce, řízení o stíţnosti. Řízení o stíţnosti, bezplatná obhajoba, náklady 

řízení. Náklady řízení, poškozený. Způsob výkonu trestu odnětí svobody, výkon 

rozhodnutí cizozemských soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008661 - ANAL 042353 

STRÉMY, Tomás 

Trestná zodpovednosť právnických osôb.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 183 - 191, 2 tab., lit. 19.  

 Stručný exkurz do historie trestní odpovědnosti právnických osob. Analýza současné 

právní úpravy, její tendence v kontinentálním právu a v common law. Mezinárodní 

doporučení o trestní odpovědnosti právnických osob. Situace na Slovensku. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

008704 - ANAL 042548 

SUCHOŢA, Jozef - HUSÁR, Ján 

Obchodné zvyklosti a zásady obchodného zákonníka.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 11, s. 1189 - 1210, lit.  

 Připravovaná kodifikace (rekodifikace) soukromého práva v SR i ČR a souvislosti s 

legislativou občanského a obchodního práva. Problematika obchodních zvyklostí jako 

tradičních pramenů obchodního práva. K právní povaze zásad obchodního práva - 

teorie a příklady. Podrobněji k 6 hlavním principům obchodního práva. Shrnutí 

názorů autorů. 

CZ - sla: PA: bv/2007 

 

008695 - ANAL 042542 

ŠMEJKAL, Viktor 

Judikatura Evropského soudního dvora.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 10, s. 22 - 37, lit.  
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Další pokračování série článků, zahájené v č. 1/2007. Sledovaným obdobím činnosti 

ESD v tomto článku je období od 3.7. 2007 do 31.8. 2007. Monitorovány jsou: právo 

celní unie a výklad poloţek sazebníku, svobody volného pohybu (tzn. zboţí, sluţeb, 

právo usazování), evropské soutěţní právo a sociální politika EU/ES. Rozhodnutí 

ESD. Projednávané nové případy. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008682 - ANAL 042816 

ŠOPEK, Jiří 

O odpovědnosti právnických osob .  

In: Soudce. - 9, 2007, č. 10, s. 15 - 19.  

 O institutu trestní odpovědnosti právnických osob podle navrţené nové úpravy 

trestního zákoníku. O původu pojmu právnické osoby a společenské roli trestního 

práva a morálním aspektu viny. Různé roviny deliktní odpovědnosti v našem právu. 

Hrozba kolektivní 

(ne)odpovědnosti. CZ - cze: PA: če/2007 

 

008659 - ANAL 042352 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

Niekoľko poznámok k rekodifikáciám slovenského trestného práva : Teoretické a 

aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 175 - 181.  

 Zhodnocení zatímních zkušeností z praktické aplikace rekodifikovaného trestního 

práva na Slovensku. Podrobněji k problematice odklonů od trestního řízení, 

alternativních trestů a újmě na zdraví. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

008670 - ANAL 042359 

VYLEGALA, Jan 

Prohlášení o majetku v civilním řízení jako důkaz v řízení trestním.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 9, s. 23 - 26.  

 Soudy se v trestním řízení musí vţdy zabývat otázkou, zda důkazní prostředek 

získaný podle jiných procesních pravidel neţ trestních nemá sebeobviňující charakter. 

V kladném případě takový listinný důkaz, t.j. protokol o provedení důkazu, nelze 

v trestním řízení proti obviněnému (obţalovanému) uplatnit. Právní úpravy uvádění 

důkazu. Problematika prohlášení o majetku v této souvislosti. Stanovisko Ústavního 

soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008662 - ANAL 042354 

ZÁHORA, Jozef 

Trestné činy proti ţivotu a zdraviu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 2, s. 193 - 200, lit. 10.  

 Právo na ţivot a vybrané problémy týkající se trestných činů proti ţivotu a zdraví. 

Vraţda, úkladná vraţda, zabití, usmrcení. Problematika nedbalosti a úmyslu. Ublíţení 

na zdraví a neoprávněné odebrání orgánů, tkání a buněk. Trestné činy ohroţující ţivot 

a zdraví (neoprávněný experiment na člověku, šíření nebezpečné nakaţlivé choroby, 

závadné potraviny apod.) a poškození zdraví.  

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

008726 - ANAL 043038 

ČERNÁ, Iva 

K některým aspektům výkonu ústavní výchovy v České republice.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 11, s. 8 - 13.  

 Některé aspekty výkonu ústavní výchovy, které odráţejí základní principy této 

náhradní institucionalizované péče o dítě. Vymezení institutu ústavní výchovy. 

Uţívání pojmů "rodina", "rodinná skupina"při výkonu ústavní výchovy v dětských 

domech. Bodové hodnotící systémy - systémy odměn a trestů. Negativní vliv 

striktního dodrţování reţimu na dítě. Sankce rodiny za účelem návratu dítěte. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008743 - ANAL 042821 

ČERNÝ, Petr 

Projevování sympatií k hnutím dle 260 trestního zákona.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 9, s. 19 - 24.  

 Zamyšlení nad moţnou interpretací a aplikací ustanovení 260 aţ 261a trestního 

zákona. Vymezení pojmu hnutí ve smyslu 260 TrZ.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008728 - ANAL 043040 

HOVORKA, Daniel 

Opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 11, s. 21 - 24.  

 Nezletilé dítě, které je účastníkem občanského soudního řízení, zásadně nemůţe 

jednat před soudem samostatně neboť nedisponuje plnou způsobilostí k právním 

úkonům, na kterou je navázána rovněţ procesní způsobilost. Z tohoto důvodu musí 

být dítě zastoupeno v soudním řízení zástupcem. některé otázky, které jsou spojené 

s výkonem opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení. CZ - cze: PA: ká/2007 
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008742 - ANAL 042820 

HRNČIŘÍK, Tomaá 

K dílčím trestněprávním aspektům výkonu rozhodčí činnosti.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 9, s. 15 - 19.  

 Konstatován nárůst sporů, k jejichţ řešení strany vyuţívají formu rozhodčího řízení. 

Klady tohoto řízení. Trestná činnost spáchaná rozhodcem. Trestná činnost spáchaná 

vůči rozhodci. Jiná trestná činnost spojená s rozhodčím řízením.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008745 - ANAL 042823 

KORDÍK, Marek 

Procesný postup pri vydávaní európskeho zatýkacieho rozkazu v SR.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 9, s. 33 - 36.  

 Uvedeny nejpodstatnější aspekty zákona č. 403/2004 Z.z., o Evropském zatýkacím 

rozkazu a o změně a doplnění některých zákonů. Podmínky pro vykonání evropského 

zatýkacího rozkazu. Rozhodnutí o vykonání tohoto rozkazu. Zastupování vyţádané 

osoby obhájcem. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008747 - ANAL 042825 

KUČERA, Petr 

Pokračující trestný čin v trestním řádu.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 10, s. 6 - 14.  

 Pojem pokračujícího trestného činu je pojmem trestního práva hmotného, nicméně 

vzhledem k tomu, ţe i ohledně něj probíhá trestní řízení, proniká tento pojem i do 

trestního práva procesního a vnáší do něj jistá specifika, kterými se tento článek 

zabývá. Dále článek popisuje otázky spojené se vztahem přestupku a trestného činu. 

Zmiňuje se i otázkách společného řízení a uznání cizozemského rozhodnutí. Přetrţení 

pokračujícího trestného činu, pojetí skutku v trestním řádu. Otázka společného řízení, 

nepřípustnost trestního stíhání. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008746 - ANAL 042824 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Několik úvah o postihu státního zástupce nebo soudce za jejich rozhodnutí.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 10, s. 3 - 5.  

 Reakce autorů na článek P. Uhla v deníku Právo, který se mj. zabývá moţností 

prověřování zákonnosti postupu funkcionářů státního zastupitelství v kauze p. Čunka  
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Policií ČR. Aspekty rozhodovací činnosti soudců a státních zástupců. Úvahy o 

postihu státního zástupce nebo soudce za jejich rozhodnutí.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008729 - ANAL 043041 

LUŢNÁ, Romana 

Předběţné opatření.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 11, s. 16 - 20.  

 Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím. Předběţné opatření o zdrţení se setkávání a 

navázání kontaktů, které s tím úzce souvisí. Výkon rozhodnutí o vykázání ze 

společného obydlí a nenavázání kontaktů s oprávněným. Vzor návrhu na prodlouţení 

doby trvání předběţného opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008744 - ANAL 042822 

SOUKUP, Pavel 

Peněţitý trest.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 9, s. 24 - 32.  

 V první části článku se zkoumá stávající podoba právní úpravy peněţitého trestu, 

přičemţ se poukazuje na problémové prvky regulace. Následně se pojednává o 

proměnách institutu peněţitého trestu v neschváleném návrhu trestního zákona. Je 

zkoumána zahraniční regulace, jsou zmíněna ustanovení o peněţitém trestu ve třech 

cizích kodexech trestního práva hmotného (španělských, dánských a švédských). 

Úprava peněţitého trestu de lege lata. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008741 - ANAL 042820 

URBÁNEK, Jindřich 

Eutanázie - problém napětí mezi lékařstvím, etikou a právem.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 9, s. 9 - 15.  

 Objasnění pojmu eutanázie, její členění. Postoje společnosti k eutanázii. Právní 

úpravy eutanázie a tzv. asistované sebevraţdy v některých evropských zemích a v 

USA. Kritéria pro pouţití eutanázie v Nizozemsku. Navrhované znění 115 nového 

trestního zákona.  

CZ - cze: PA: če/2007 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

008579 - ANAL 043001 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Postupy profilování u trestného činu znásilnění.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 4, s. 37 - 40, lit. 7.  

 Psychologické profilování je známé jako určitý postup, jehoţ cílem je vytvořit 

pravděpodobný profil neznámého pachatele. Metodika profilování pro sériové 

znásilnění. Alternativní vyuţití poznatků profilování v praxi. Stručný popis případu. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008616 - ANAL 042806 

KOUCKÁ, Pavla 

Proč podléháme sektám.  

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 10, s. 12 - 17, obr.  

 Důvody, proč stále mnoho lidí podléhá laciným svodům sekt. Konkrétní případy. 

Nejednotnost výkladu a definice termínu sekta. Charakteristika osobnosti 

vůdce/učitele/kazatele mesiáše. Pravidla a zásady, které většinou v sektách panují. 

Obtíţnost odchodu ze sekty a nemoţnost návratu do ní. Psychické problémy bývalých 

členů sekty.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008562 - ANAL 042518 

PERIN, Michelle 

Police suicide [Sebevraţdy u policie].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 9, s. 8 - 16, 3 obr.  

 Sebevraţdy policistů v USA - údaje ze statistik, stres a jiné příčiny, psychologická 

péče, prevence v rámci sluţební přípravy. Zainteresované instituce. Případy 

sebevraţd. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008664 - ANAL 042809 

ŠAFÁŘ, Michal 

Agrese jako pramen sportu.  

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 10, s. 48 - 50.  

 Proţitek agrese jako nedílná součást lidské zkušenosti. Sport je oblastí, v níţ je 

agresivita na jedné straně akceptovaná, na druhé se ozývají hlasy varující před jejím  
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neúměrným nárůstem. Sport a agrese z hlediska historického vývoje. Osobnostní 

charakteristiky typické pro úspěšného sportovce. Jazyk a symboly uţívané ve sportu. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008663 - ANAL 042808 

ZEHNALOVÁ, Veronika 

Co si pamatuje svědek dopravní nehody? 

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 10, s. 28 - 31, obr.  

 Problematika věrohodnosti a nevěrohodnosti výpovědi svědků dopravní nehody. 

Faktory ovlivňující výpovědi svědků, které se často odlišují. Vědomé podávání 

nepřesných nebo lţivých výpovědí. Jak poznat, ţe svědek vědomě neříká pravdu. 

Nevědomé zkreslení výpovědi. Děti a senioři jako svědci. Výsledky provedených 

významných experimentů věrohodnosti svědectví.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

008717 - ANAL 042556 

CHISTOLM, John 

Arms bazaar [Bazar se zbraněmi].  

In: Intersec. - 17, 2007, č. 9, s. 10 - 12, 2 obr.  

 K obchodování se zbraněmi v oblasti Středního východu a zbrojní politice USA. 

Prodej a nákupy zbraní, obchody z nedávné minulosti a vývoj obchodování USA s 

touto komoditou v oblasti. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008685 - ANAL 043028 

LIŠKA, Přemysl 

Velká Británie: Do vězení za nůţ.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 10, s. 13, 2 obr.  

 Jsou země, kde je regulováno drţení a nošení nejen palných zbraní, ale např. i noţů. 

V Evropě k nim patří třeba Velká Británie. Britské politiky a i většina obyvatelstva 

však znepokojuje fakt, ţe mezi mládeţí se pěstuje a rozšiřuje cosi jako "kultura noţe". 

Nárůst bodných poranění u věkové kategorie 14 - 25 let. Největší problémy s noţi 

jsou ve školách. Vzrůstá i počet obviněných pro nošení noţe na veřejnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008678 - ANAL 042812 

PEKÁREK, Jaroslav 

Taurus PT 1911 aneb severoameričanům "po vůli".  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 11, s. 10 - 15, obr.  

 Seznámení s klonem známé "pětačtyřicítky" Colt M 1911, s pistolí 

Taurus PT 1911 španělské výroby. Odlišnosti a zajímavosti v detailech. Technické 

údaje, popis zbraně. Hodnocení pistole. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008679 - ANAL 042813 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Nová Alfa Police.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 11, s. 51 - 56, obr.  

 Samonabíjecí pistole Alfa Police je kombinací velkého rámu z ALFA Combat se 

zkráceným závěrem Defender. Hodnocení zbraně a její popis. Technické údaje. 

Výsledky "ladění a pilování" vnějšího designu.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008701 - ANAL 041931 

WYANT, Brian R. - TAYLOR, Ralph B. 

Size of Household Firearm Collection : Implications for Subcultures and Gender 

[Počet zbraní přechovávaných v domácnostech. Podněty pro studie o subkulturách a 

genderu].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 3, s. 519 - 546, 2 obr., 3 

tab., lit. 52.  

 Počet a druh zbraní přechovávaných v amerických domácnostech. Důvody drţení 

zbraní: sebeobrana, strach z kriminality, sport, lov. Rozdíly regionální a 

demografické. Rozdílné názory muţů a ţen na drţení zbraní v domácnostech. Přehled 

dřívějších studií. Závěry a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 
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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA,  VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

008561 - ANAL 042788 

BERNÁT, Milan - BERNÁTOVÁ, Renáta 

Computer Modeling as Research Method of Physics Problems in Electrostatic 

Technologies Selected [Počítačové modelování jako výzkumná metoda problematiky 

fyziky ve vybraných elektrostatických technologiích].  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, s. 42 - 45, 8 obr., lit. 5.  

 Metoda matematického modelování a simulování jako výzkumná metoda některých z 

problémů elektrostatických technologií s důrazem na elektrostatické separační 

procesy s akceptováním existence sil gradientu v těchto procesech. Počítačový model 

můţe být aplikován designéry a konstruktéry pro přesnější počítačový návrh 

elektrostatické technologie, kde je zapotřebí pouţívat počítačovou simulaci např. při 

predikci a prognóze stavů nebezpečných operací. 

CZ - eng: PA: ká/2007 

 

008648 - ANAL 042535 

HUDSON, James 'Gator' 

Searchable video surveillance nabs fraudsters and robbers [Pátrací videosystém k 

odhalování podvodů a krádeţí].  

In: Law Enforcement and Technology. - 34, 2007, č. 9, s. 110 - 114, 3 obr.  

 Obecně ke škodám, podvodům a krádeţím v USA v rámci organizované kriminality. 

Databáze pachatelů v síti CrimeDex, základní údaje. Příklady vyuţití této informační 

sítě. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008555 - ANAL 042783 

MILATA, Ivo - KAŠPAR, Vladislav - ROŠTEKOVÁ, Lenka 

Výpočet propustné výkonnosti traťových úseků a modelování ţelezniční provozu po 

narušení ţelezniční infrastruktury.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, Příloha s. 23 - 26, 6 obr., lit. 8.  

 Zabezpečení fungování dopravního systému v období krizových situací je jedním z 

důleţitých aspektů jejich řešení. Doprava a krizové situace. Ţelezniční doprava. 

Matematická simulace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008565 - ANAL 042520 

MOORE, Carole 

NIMS compliance - 2007 [Naplnění programu NIMS v roce 2007].  
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In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 9, s. 28 - 38, 1 obr.  

 NIMS je podpůrný informační systém pro řízení a vedení akce (záchranné, policejní, 

apod.) za mimořádné situace na území USA. Příklady pouţití některých systémů pro 

mimořádné situace a vývoj, charakteristika a hlavní účel NIMS. Problematika výcviku 

a implementace NIMS. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008738 - ANAL 043050 

PINKAVA, Jaroslav 

Lidé a počítače.  

In: Egovernment. - 2007, č. 3, s. 12 - 13.  

 Problematika informační bezpečnosti. Nejčastější typy podvodů. Záruky ve světě 

bezpečnosti. Záruky platí od dodání z výroby a během celého ţivotního cyklu 

systému. Doporučení pro bezpečnost podnikové sítě, pro uţivatele v organizacích, pro 

domácí uţivatele. Ochrana u bezdrátového připojení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

008560 - ANAL 042787 

ADAMEC, Vilém 

Bezpečnost územních celků.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 1, s. 40 - 42, 1 obr., 2 tab., lit. 11.  

 Zamyšlení nad bezpečností územních celků. Aspekty poskytování státem 

garantované pomoci v nouzi. A to zejména z hlediska její dostupnosti za běţné i 

krizové situace. Právní souvislosti řešené problematiky. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

008566 - ANAL 042521 

MILLS-SENN, Pamela 

A well-mapped response [Schopnost reakce v dobře zmapované lokalitě]. 

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č.9, s. 40 - 47, 1 obr.  

 Význam podpory software pro orientaci v záchranné nebo zásahové akci. Příklady. 

Výrobci software pro orientaci při různých mimořádných událostech (např. AristaTek 

Inc. pro nebezpečné chemické látky, výzkumný ústav ESRI s informačním software  
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ARCGIS, software Rapid Responder od Prepared Response Inc.).  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008623 - ANAL 043016 

STAŇOVÁ, Eva - POLÍVKA, Lubomír 

Ochrana 2007.  

In: 112. - 6, 2007, č. 10, s. 16 - 18, 4 obr.  

Akce: Ochrana 2007 [Cvičení]. Praha (ČR), 11.07.2007-12.07.2007.  

Praha * Liberec * Holice   

Druhý ročník cvičení Ochrana 2007 - cvičení orgánů krizového řízení s účastí 

výkonných prvků proběhl ve dnech 11.-12.7.2007 v Praze, Liberci a Holicích. Místo 

cvičení. Cíle cvičení. Tématem cvičení byla činnost bezpečnostních sloţek při řešení 

krizové situace spojené s narušováním zákonnosti velkého rozsahu. Účastníci cvičení. 

Námět cvičení. Činnost Ústředního krizového štábu. Informování veřejnosti a médií. 

Policejní zásah v Holicích. Zásah sloţek IZS v Liberci. Podíl psychologické sluţby 

MV na cvičení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008626 - ANAL 043019 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Ruské federaci.  

In: 112. - 6, 2007, č. 10, s. 22 - 23, 2 obr.  

 Vzdělávání v ochraně obyvatelstva, která představuje ochranu před důsledky 

mimořádných situací přírodního a technogenního charakteru v období míru a v civilní 

obraně, coţ je ochrana civilního obyvatelstva v případě války, vychází z federálního 

zákona o ochraně obyvatelstva a území před mimořádnými situacemi přírodního a 

technogenního charakteru z roku 1994, ve smyslu pozdějších předpisů, z federálního 

zákona o havarijně-záchranných sluţbách. Federální vzdělávací základna. Akademie 

civilní ochrany. Ruské středisko přípravy záchranářů. Všeruské středisko extrémní a 

radiační medicíny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008732 - ANAL 043044 

TÉGL, Patrik 

Tak co s tím budeme dělat? 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 5, s. 8 - 10, 9 obr.  

 Civilní ochrana (CO) v ČR. Vznik CO v Československu. Význam civilní ochrany. 

Expozice ochrany obyvatelstva v Muzeum Policie ČR. Civilní ochrana a 

obyvatelstvo. Zrušení výuky CO ve školách. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2007 


