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ALKOHOL, DROGY 

 

008849 - ANAL 043081 

BAJER, Pavel - DOLANSKÁ MAKOVSKÁ, Pavla 

V doléčovacím programu má často relaps pro klienta paradoxně pozitivní význam.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 32 - 34, 1 obr.  

 Doléčovací centrum o.s. Sananim, které zajišťuje následnou péči v oblasti léčby 

drogových závislostí. Kromě ambulantního doléčovacího programu centrum nabízí 

program chráněného bydlení. Cíle programu. Moţnosti, které centrum nabízí 

závislým osobám přibliţuje vedoucí centra P. Makovská Dolanská. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008853 - ANAL 043085 

BAJER, Pavel - GAJDOŠÍKOVÁ, Hana 

Trestněprávní úprava nerozlišující mezi jednotlivými druhy drog není vyhovující.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 53 - 54.  

 Rozhovor s H. Gajdošíkovou, členkou pracovní skupiny Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti. Data trestněprávního sektoru k drogové 

problematice. Drogová legislativa. Protidrogová politika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008845 - ANAL 043077 

BAJER, Pavel - HLOUŠEK, Roman 

Cílem terénních programů je stabilizovat zdravotní a sociální stav uţivatelů.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 13 - 15, 1 obr.  

Brno  Rozhovor s R. Hlouškem, sociálním pracovníkem. Primární cíle terénního 

programu. Pravidelná kontaktní místa v Brně. Nízkoprahový přístup. Dotazy uţivatelů 

drog z oblasti zdravotní a sociální prevence. Přehled drog, které klienti berou. 

Předpoklady, které musí mít sociální pracovník pro terénní práci s uţivatelem drog. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008844 - ANAL 043076 

BAJER, Pavel - KALINA, Kamil 

Protidrogový koordinátor se chce zaměřit i na prevenci, léčbu, resocializaci a 

sniţování škod.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 7 - 9, 2 obr., 1 tab.  
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 Rozhor s K. Kalinou, protidrogovým koordinátorem a výkonným místopředsedou 

RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Proces ověřování 

standardů kvality u poskytovatelů sluţeb protidrogové politiky. Plnění úkolů akčního 

plánu 205-2006 podle oblastí. Primární prevence. Vyhodnocení výsledků prvního 

plánu národní strategie protidrogové politiky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008846 - ANAL 043078 

BAJER, Pavel - PÁLENÍKOVÁ, Miroslava 

Zdruţenie STORM realizovalo v Nitre a Seredi projekt Odborníci na ulici.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 22 - 24, 2 obr.  

Nitra (SR) * Sereď (SR)   

Rozhovor s M. Páleníkovou, zakladatelkou a členkou správní rady sdruţení STORM. 

Cílová skupina klientů sdruţení. Počty terénních sociálních pracovníků. Motivace 

uţivatelů drog k méně rizikovému chování. realizace projektu "Odborníci na ulici". 

Tým terénních pracovníků. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

008848 - ANAL 043080 

BAJER, Pavel - SEDLÁČKOVÁ, Simona 

Drop In nabízí závislým ţenám - matkám strukturovaný substituční program.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 29 - 31, 2 obr.  

 Strukturovaný substituční program pro ţeny. Závislost ţen na drogách v ČR. 

Hypotézy vedoucí ţeny k uţívání drog. Rozdíly uţívání drog mezi muţi a ţenami. 

Ambulantní program. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008850 - ANAL 043082 

BAJER, Pavel - ŠKVAŘILOVÁ, Olga 

Účinnou metodou sociální práce se u vězněných osob s drogovými problémy jeví case 

management.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 37 - 40, 1 obr.  

 Sdruţení Podané ruce nabízí drogově závislým řadu programů. jedním z nich je 

drogová sluţba ve vězení, kterou pracovníci sdruţení poskytují osobám s drogovými 

problémy, jeţ se v důsledku svého ţivotního stylu dostaly do konfliktu se zákonem a 

následně do vězení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008843 - ANAL 043075 

BAJER, Pavel - VOBOŘIL, Jindřich 

Ze strany státu není jasno, na co se chce zaměřit v drogových sluţbách, konstatuje 

předseda Podaných rukou.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 3 - 6, 2 obr.  

 Rozhovor s J. Vobořilem o drogové problematice. Hodnocení současného stavu 

české protidrogové politiky. Síť sluţeb pro uţivatele drog. Vývojové trendy v uţívání 

drog. Zdravotní a sociální rizika spojená s uţíváním drog. Zaměření jednotlivých 

přístupů při pomoci závislým. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008891 - ANAL 042576 

COPES, Heith - FORSYTH, Craig F. - BRUNSON, Rod K. 

Rock Rentals: The Social Organization and interpersonal Dynamics of Crack-for-Cars 

Trransactions in Louisiana, USA [Subkultura v americké Louisianě a dynamika 

výměnného obchodování (crack za zapůjčení vozidla) ].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 6, s. 885 - 899, lit. 28.  

 Prostředí obchodování s drogami (zejména s kokainovou drogou crack), rozmáhající 

se ve státě Louisiana ve formě výměny zboţí - nejčastěji poskytnutím drogy za 

pronájem automobilu. Výhody systému pro nelegální obchodníky i toxikomany, 

mechanismus těchto směn. Analýza údajů z průzkumu mezi aktéry těchto smluvních 

obchodů. Další podrobnosti (motivace, výběr smluvního partnera, nepsaná pravidla, 

apod.). Příklady. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008856 - ANAL 043088 

KLIMENT, Pavel 

Rodinný systém se závislým na alkoholu.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 61 - 67, lit. 10. 

 Podoba rodinného systému, jenţ je spoluutvářen členem závislým na alkoholu. 

Psychologie rodiny. Rodina jako sociální systém. Aplikace rodinného FIRO modelu 

na situaci rodiny se závislým členem. Sociální práce s rodinou se závislým členem. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008782 - ANAL 042384 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Europeizace postihu nelegálního obchodu s drogami. 

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 200, č. 1, s. 87 - 105. 



 5 

 Výroba a pěstování drog a nelegální obchodování s nimi je v současnosti nejběţnější 

formou organizované kriminality v rámci EU. Současná drogová situace v EU a 

strategie EU v boji proti Nelegálnímu šíření drog. Europeizace trestního práva ve 

vztahu k drogové kriminalitě a právní úprava v ČR. Základní dokumenty Evropského 

parlamentu a Rady ES. Rozhodnutí Evropského soudního dvora o drogových trestních 

věcí. Spolupráce orgánů zabývajících se potíráním nedovoleného nakládání s 

omamnými a psychotropními látkami. Europol a jeho činnost. Spolupráce s třetími 

zeměmi a s OSN. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008857 - ANAL 043089 

KUCHÁROVÁ, Barbora - OLÁH, Michal 

Streetwork a harm reduction v pomoci závislému klientovi OZ Prima v Bratislave.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 68 - 74, 6 grafů, 1 tab., lit. 9.  

 Problematika práce se závislými se zaměřením na injekční stříkačky uţivatelů drog 

pomocí vymezených metod. Výsledky průzkumu realizovaného za účelem zmapování 

rozsahu činnosti OZ Prima, který působí jako mimovládní nezisková organizace 

sdruţující profesionály a odborníky. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

008874 - ANAL 042576 

LAMONICA, Joe 

Putting a SPIN on communications [Zavádění systému sdílení informací SPIN].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 10, s. 142 - 150, 2 obr.  

 Princip, činnost a technické vybavení sdílené informační sítě v Jihozápadní 

Pensylvánii. K vybavení řídícího střediska sítě SPIN na městském okrskovém 

policejním oddělení Ross. Propojitelnost agentur a úrovní. K zajištění bezpečnosti 

provozu této sítě u vybraných uţivatelů. Příklady vyuţití SPIN. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008847 - ANAL 043079 

OLÁH, Michal - KUCHÁROVÁ, Barbora 

Zvyšovanie kvality ţivota motivuje klienta k zmene - aktívna práca so závislými v OZ 

Prima.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 26 - 28, 2 obr.  

 Rozhovor s B. Kuchárovou, ředitelkou občanského sdruţení OZ Prima. V OZ Prima 

zaloţili svoji činnost na principech harm reduction. S klienty pracují formou terénní 

sociální práce - streetwork. Charakteristika OZ Primě. Nejúčinnější programy pomoci 

závislým. Závěr 

CZ - sla: PA: ká/2007 
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008860 - ANAL 043092 

PRŮDKOVÁ, Táňa 

Harm reduction.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 102 - 111, lit. 24.  

 Česká protidrogová politika se zvláštním důrazem na harm reduction. Přínos sluţeb 

harm reduction pro uţivatele drog i pro společnost jako takovou, ale nezamlčuje ani 

argumenty odpůrců. Definice protidrogové politiky, její pilíře. Definice Harm 

reduction. Popis sluţby harm reduction. Poradenství a poskytování informací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008852 - ANAL 043084 

Výňatek z novelizovaného znění zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a 

o změně souvisejících zákonů.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 3, s. 48 - 50.  

 Výňatek ze zákona č. 379/2005 Sb. Ochrana před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - část první, hlava 1. Opatření k 

předcházení a mírnění škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami. Organizace a provádění protidrogové politiky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008899 - ANAL 043217 

BARTOŠOVÁ, Radka - CHOMYNOVÁ, Pavla - ORLÍKOVÁ, Barbora 

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 : Souhrn výroční zprávy.  

In: Zaostřeno na drogy. - 5, 2007, č. 5, s. 1 - 12, 14 tab. a grafů, 2 mp.  

 Protidrogová politika a její organizační rámec. Uţívání drogy a jeho důsledky - 

obecná populace, problémoví uţivatelé, předávkování, infekce apod. Prevence, léčba 

a harm reduction. Trestněprávní data: drogové trestné činy, záchyty drog, cena a 

čistota drog. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008978 - ANAL 043118 

Češi v konopné extázi.  

In: Týden. - 14, 2007, č. 48, s. 21, 2 obr., 1 tab.  

 Problematika konopné extáze. Záliba v konzumaci omamných látek u mládeţe na 

starém kontinentě slábne. Jedinou nelegální drogou, která mládeţ láká stále více, je 

podle výzkumu kokain. Zpráva evropského monitorovacího centra drog. Statistika 

uţivatelů drog v EU. CZ - cze: PA: ká/2007 

008973 - ANAL 043113 
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GJURIČOVÁ, Jitka 

Sociální aspekty trestné činnosti dětí a mladistvých.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 4, s. 20 - 23.  

 Některé jevy, které negativně ovlivňují vývoj dětí vyrůstajících v těch 

nejzaostalejších sociálně vyloučených romských komunitách. Nepublikovaný výzkum 

Výzkumného ústavu kriminologického při GP ČSFR z roku 1990, který byl 

zpracován pod názvem Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých Romů. Příčiny 

trestné činnosti Romů. Sociální kontakty s majoritní populací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008963 - ANAL 043111 

Legalizace drog versus represe : 2. díl.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 4, s. 13 - 15, 3 obr.  

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

Autor poukazuje na tu skutečnost, ţe v naší společnosti existuje určité přirozené právo 

většiny. Právo většiny omezovat určitá práva jednotlivců a to v zájmu celé 

společnosti, coţ je v přímém rozporu s pohledem shora uvedeného  

volnomyšlenkářského individualisty. Závěr. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008960 - ANAL 043109 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 4, s. 4 - 10, 8 grafů, 6 obr., 7 tab. 

 Situace ve věcech drog v ČR v roce 2006. Souhrn výroční zprávy. Hlavní trendy v 

roce 2006. Organizační rámec protidrogové politiky. Uţívání drog a jeho důsledky. 

Charakteristiky uţivatelů drog v léčbě. Předávkování drogami a úmrtí za přítomnosti 

drog. Infekce spojené s uţíváním drog. Drogy u zemřelých účastníků dopravních 

nehod. Prevence, léčba a preventivní programy. Léčba a doléčování. Trestněprávní 

data: Drogové trestné činy, záchyt drog, jejich ceny a čistota. Výdaje z veřejných 

rozpočtů na řešení problematiky. Zdroje informací. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008976 - ANAL 043116 

Návykové látky a některé moţnosti orientačního zkoumání v rámci pracovního 

poměru.  

In: Závislosti a my. - 2007, č. 4, s. 27, 1 obr.  

 Problematika návykových látek z pohledu moţnosti orientačního zkoumání 

přítomnosti těchto látek v těle a to dle platné právní úpravy. Otázka návykových látek 

v rámci pracovního poměru. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2007 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

008753 - ANAL 042364 

BENFER, Jost 

Internet-Straftaten : Überblick für die Polizei [Internetové trestné činy. Přehled pro 

policii].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 10 - 13.  

 Přehled ustanovení německého trestního zákoníku vztahujících se k trestné činnosti 

prováděné prostřednictvím internetu. Podněcování k třídní, národnostní nebo rasové 

nenávisti. Propagace násilí. Šíření pornografie. Dětská pornografie, její šíření, drţení 

a prodej. Šíření pornografických děl telekomunikačními sluţbami. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008778 - ANAL 042380 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

Sexuální delikty a organizovaná kriminalita : Aktuální otázky.  

In: Acta Universitatis Carolinae. - 2007, č. 1, s. 7 - 25.  

 Problematika právního postihu komerčního sexuálního zneuţívání v mezinárodních, 

evropských a českých dokumentech. Úzké spojení této kriminality a kriminalitou 

organizovanou (obchod s lidmi). Úprava sexuálních deliktů v českém trestním 

zákoníku. Skutková podstata kuplířství, prostituce, ohroţování mravnosti, týrání 

svěřené osoby zejména z hlediska s kriminalitou na dětech. Nedostatečnost dosavadní 

právní úpravy a srovnání s právními úpravami evropskými. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008792 - ANAL 041940 

ECKENRODE, Lex T. 

Can Youth Leadership Programs Thwart School Violence ? [Můţe iniciativní 

program vedení mládeţe zabránit násilí ve školách ?].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 10, s. 130 - 146, 2 obr., lit. 6.  

 Přehled případů násilné kriminality s tragickými následky v amerických školách v 

posledních letech. Nový program prevence násilí ve školách, zvaný CYCLE 

(Commonwealth Youth Conference for Leadership Effectiveness). Program se 

nezabývá jen případy tragických incidentů v amerických školách, ale i dalšími 

problémy mladé generace (drogy, alkohol, šikana apod.). Program předpokládá 

spolupráci studentů, policistů, rodičů, místních úřadů. Přehled dosavadní činnosti 

iniciativy CYCLE. Perspektivy. USA - eng: PA: jv/2007 

 

 



 9 

008754 - ANAL 042365 

HANSCHE, Andreas - SCHRÖDER, Detlef 

Computerkriminalität in der Wirtschaft : Ausgewählte Aspekte zum Dunkelfeld, zum 

Risikopotenzial und Verfahrensoptimierung [Počítačová kriminalita v hospodářství. 

Vybrané aspekty neznámých oblastí, rizikový potenciál a postup optimalizace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 14 - 16.  

 Hospodářská kriminalita prováděná prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií, jmenovitě počítačových sítí a zejména internetu. Zjevná a skrytá 

počítačová kriminalita. Základní formy počítačové hospodářské kriminality - 

průmyslová špionáţ, útoky na vnitřní počítačové sítě, škodlivé softwary. Současný 

stav zajištění bezpečnosti ekonomiky a úloha BSI (Spolkový úřad pro informační 

bezpečnost). Postoj podniků a firem k oznámení o počítačové kriminalitě, vnitřní 

ohroţení. Spolupráce při optimalizaci zajišťování bezpečnosti informačních a 

komunikačních technologií. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008751 - ANAL 042362 

JAEGER, Rolf 

Neue Technologien in Täterhand : Herausforderungen an die kriminalpolizeiliche 

Aufgabenwahrnemung [Nové technologie v rukou pachatelů. Nové úkoly kriminální 

policie].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 2 - 6.  

 Rozvoj informačních a komunikačních technologií a jeho vliv na vývoj forem 

kriminality. Dostupnost informací, anonymita prostředí. Zneuţívání moderních 

informačních a komunikačních technologií především organizovanou kriminalitou a 

terorismem. Call-shopy, internetové kavárny a jejich bezpečnostní rizika. Internet 

jako prostředek trestného činu (phishing) a komunikační platforma. Některé 

nebezpečné formy kriminality na internetu. Moţnosti obrany, kriminální policie a její 

úkoly v této oblasti. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008752 - ANAL 042363 

KREITLOW, Jörg 

Neue Formen der IuK-Kriminalität : Aktuelle Lagedarstellung [Nové formy 

internetové a komunikační kriminality. Aktuální stav].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 7 - 9.  

 Internetová a komunikační kriminalita a aktuální problémy v této oblasti. Fenomén 

phishingu a dalších forem zneuţívání dat prostřednictvím IK technologií (trojští koně, 

downloader) především ve finanční sféře. Počítačové sítě jako přenašeči škodlivých 

programů, virů, spammů apod. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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008804 - ANAL 042397 

KROFTOVÁ, Andrea 

Probační programy pro mladistvé delikventy.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 10, s. 286 - 289, lit. 2, 1 tab.  

 Zacházení s mladistvými delikventy prostřednictvím specifických metod sociální, 

pedagogické a psychologické práce a teorie probačních  programů (D.A.Romig). 

Faktory ovlivňující vznik delikventního chování a specifické způsoby zacházení s 

mladistvými. Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe o výchovných opatřeních a 

probaci. Probační programy v ČR. Poznatky z praxe soudnictví nad mládeţí. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008759 - ANAL 042370 

NIECHZIOL, Frank 

Verbot von Killerspielen : Überblick über den aktuellen Diskussionsstand [Zákaz 

"zabijáckých" her. Přehled aktuálního stavu diskuse].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 27 - 30, 3 obr., 1 graf.  

 Počítačové hry jako fenomén a jejich vliv na děti a mládeţ. Typologie počítačových 

her. Tzv. "zabijácké" hry a jejich definice. Německá právní úprava zobrazování násilí. 

Diskuse o moţnosti zákazu těchto her. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008761 - ANAL 042371 

PICKO, Helmut 

Neue Wege in der Kontrolle der Internetkriminalität – die täterorientierte Prävention 

im Phänomen Hacking : Das Phänomen Hacking [Nový způsob kontroly internetové 

kriminality - na pachatele zaměřená prevence hackingu. Fenomén hackingu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 31 - 34, 1 schéma, 1 tab.  

 Prevence počítačové kriminality, respektive fenoménu hackingu, zaměřená na 

pachatele, musí vycházet ze znalosti hackerské subkultury. Motivace hackerů, fáze 

vývoje jeho chování, růst nebezpečnosti útoku. Rizika odhalení, uvědomění si 

protiprávnosti činu a způsobené škody. Způsoby prevence - mediální kampaň,  

policejní prevence, spolupráce se všemi zainteresovanými sloţkami apod. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008756 - ANAL 042367 

ROSENTHAL-AUSSEM, Sabine 

Welche Gefahren für Kinder und Jugendliche lauern im Internet und wie kann man 

ihnen begegnen? : Jugendschutz im Internet – Mission (im)possile? [Jaká nebezpečí  
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číhají na děti a mládeţ na internetu a jak jim čelit? Ochrana mládeţe na internetu - 

Mission (im)posible?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 20 - 22, 1 obr.  

 Rizika ohroţení dětí a mládeţe prostřednictvím internetu: radikální politická 

propaganda, zobrazované násilí v on-line hrách, filmech apod., sexuální obtěţování, 

zasahování do soukromí formou chatu, zpřístupnění a rozšiřování pornografie. Právní 

úprava této problematiky v Německu. Základní kroky prevence, technické prostředky. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008757 - ANAL 042368 

SCHOLZEN, Reinhard 

Rechtsextremismus und Internet : Moderne Kommunikationsmittel als Plattform für 

Extremisten [Pravicový extremismus a internet. Moderní komunikační prostředky 

jako platforma pro extremisty].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 22 - 23.  

 Intenzívní vyuţívání moderních komunikačních prostředků pravicovým 

extremismem jiţ od poloviny osmdesátých let 20. století. Vyuţívání internetu pro 

propagaci a agitaci. Průzkum této problematiky z strany BfV (Spolkový úřad pro 

ochranu ústavy) a zemských úřadů. Právní moţnosti a omezení vyšetřování této formy 

počítačové kriminality. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008765 - ANAL 042829 

STIERANKA, Jozef 

Moţnosti indikovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 10, s. 29 - 36.   

 Řešení problematiky legalizace příjmů z trestné činnosti na Slovensku. Indikátor 

trestné činnosti jako prvotní poznatek o jevu, který se odchyluje od normální situace, 

jeho nejčastější formy získávání. Všeobecné a specifické indikátory při obchodních, 

bankovních, pojišťovacích, auditorských a účetních činnostech, při vykonávání 

exekutorské, zasilatelské, realitní činnosti. Indikátory při provozování kasína.  

CZ - sla: PA: če/2007 

 

008779 - ANAL 042381 

TOMÁŠEK, Michal 

Europeizace ochrany měny.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 1, s. 27 - 42. 

 Evropská kriminalizace některých druhů jednání a přijímání minimálních zásad 

trestní spolupráce mezi členskými zeměmi EU. Ochrana měny jako projev měnové 

suverenity ES, zejména ve vztahu k zavedení jednotné měny (euro). Povinnost  
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nositele měnové suverenity ochránit měnu proti padělání. Internacionalizace a 

europeizace ochrany prostředky trestního práva a její vývoj. Nástroje europeizace 

ochrany měny, právní normy ES/EU. Vztah aktů prvního a třetího pilíře smlouvy o 

EU. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008763 - ANAL 042372 

WALTER, Bernd 

Computer- und Internetkriminalität : Checkliste [Počítačová a internetová kriminalita. 

Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 35.  

 Stručné shrnutí problematiky počítačové kriminality, zejména internetové. Formy 

trestné činnosti, právní rámec jejího potírání, ochrana dětí a mládeţe, zneuţívání 

internetu pravicovým extremismem. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008755 - ANAL 042366 

WEICHERT, Thilo 

Bekämpfung von Computerkriminalität und Datenschutz : Problemlagen und 

Lösungen [Boj proti počítačové kriminalitě a ochrana dat. Stanovení problémů a 

řešení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 5, s. 17 - 19.  

 Rozmach počítačové kriminality jako odraz skutečnosti, ţe se komputerizace stala 

součástí běţného ţivota. Internet jako právně neupravené prostředí. Základním 

problémem trestního stíhání počítačové kriminality je globalizace sítí a anonymita 

prostředí. Úloha státu. Obrana před počítačovou kriminalitou – represe prostředky 

trestního stíhání, ale především sebeochrana. Internacionalizaci počítačové 

kriminality musí  zároveň odpovídat i 

internacionalizace jejího potírání. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008913 - ANAL 043226 

Achtung, geheim! : Bedrohung durch Hacker [Pozor, tajné! Ohroţení hackery].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 11, s. 18 - 19, 1 graf.  

 Hackerské útoky na počítačové sítě, rizika zneuţití dat a informací pro potřeby 

politické, vojenské a průmyslové špionáţe. Politickoekonomické zájmy v oblasti 

počítačové kriminality. Ekonomické škody. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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008947 - ANAL 043249 

GALAJDOVÁ, Jana - PECNÍK, Ivan - TOMKO, Ondrej 

Existencia škody pri daňových trestných činoch.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 2, s. 189 - 197, lit. 5.  

 Daňové trestné činy a vývoj jejich právní úpravy na Slovensku. Prolínání 

trestněprávní a daňové roviny. Způsobení škody v souvislosti s daňovými podvody. 

Nedostatky současné právní úpravy při stíhání této trestné činnosti a návrhy na řešení. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008923 - ANAL 043236 

GROSS, Stanislav - PRŠAL, Vlastimil 

Pojistné podvody v ţivotním a úrazovém pojištění.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 76 - 78.  

 Podvody v pojišťovnictví, jejich základní typy. Podvody v ţivotním a úrazovém 

pojištění a v pojištění nemoci.  

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008910 - ANAL 043224 

HÖNIG, Anton 

Globale Herausforderung : Bekämpfung vernetzter Strukturen [Globální výzva. Boj s 

proti propojeným strukturám] ; Interview: Hendrick Lehmann.  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 11, s. 12 - 13, 1 obr., 1 

graf.  

 Pozornosti médií a veřejnosti soustředěných na terorismus poněkud v poslední době 

uniká ohroţení ze strany organizované kriminality, která nabyla internacionální a 

globální rozměry. Nejvíce ohroţenou oblastí ze strany organizovaného zločinu je v 

současné době bankovnictví. Spojitost organizované kriminality s terorismem, 

vyuţívání nejnovějších technologií pro kriminální účely, obchod s drogami, padělání 

peněz. Boj policie s organizovanou kriminalitou, mezinárodní spolupráce. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008892 - ANAL 042577 

MURPHY, Kristina - HARRIS, Nathan 

Shaming, Shame and Recidivism [Hanba, zostuzení a recidiva].  

In: British Journal of Criminology. - 47, 2007, č. 6 , s. 900 - 917, 1 obr., 3 tab., lit. 59.  

 Teorie zahanbení a pocitu studu opět jako součást kriminologického zkoumání. 

Empirické ověření Braithwaiteovy teorie působení ostudy na příkladu finančních 

podvodů tzv. bílých límečků. Úvodem k obsahu díla J. Braithwaita z r. 1989 a k  
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dalším pracím na toto téma. Analýza vzorku 652 plátců daně přistiţených a 

potrestaných australským daňovým úřadem ATA. Přehledy a výsledky průzkumu. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

008885 - ANAL 043209 

SCHÖNFELD, Ralf 

Korruption und kein Ende? : Aktuelle Zahlen und Fakten [Korupce a konec v 

nedohlednu? Aktuální čísla a fakta].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 10, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Korupce zasahuje nejen do státní správy, ale týká se i hospodářských podniků. 

Spolkový kriminální úřad a Transparency International uveřejnily zprávu o stavu 

korupce v Německu za rok 2006. Zveřejněná fakta a čísla ukázala, ţe hlavním cílem 

korupce zůstává veřejná správa. Struktura "dárců", statistika korupčních deliktů. 

Trestnost korupce a trestní zákon o korupci. Doporučená preventivní opatření. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008915 - ANAL 043228 

SCHWAGER, Elmer 

Geschäftsschädigend : Kriminelle Handlungen beim industriellen Einkauf 

[Poškozování obchodu. Kriminální jednání v průmyslovém nákupu ].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 11, s. 22 - 23, 1 obr.  

 Hospodářská kriminalita v oblasti průmyslového nákupu při uzavírání prodejních a 

nákupních smluv. Fraud, korupce. Rizika kriminálního chování jako faktor 

poškozující obchodní vztahy a způsobující ekonomické škody. Prevence, kontrolní 

mechanismy.  

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008875 - ANAL 042577 

SPAGNOLI, Linda 

A new era in policing [Nová éra v policejní činnosti].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 10, s. 164 - 173, 4 obr.  

 Financování technické vybavenosti policie systémem grantů. Příklady získání 

moderních prostředků v rámci grantu pro chicagskou policii město a okolí (policejní 

vrtulníky, kamerový systém, prostředky komunikace, apod.). Programy, organizace a 

systémy.  

USA - eng: PA: bv/2007 
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008929 - ANAL 042840 

TERYNGEL, Jiří 

Jak dál při postihu vybraných hospodářských trestných činů.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 11, s. 7 - 12.  

 Vymezení okruhu ekonomické kriminality. Selftrading (sebeobchodování) a jeho 

čtyři moţné způsoby. Zneuţívání informací v obchodním styku podle 128 odst. 2 

tr.zák. ve stávající úpravě. Předvídatelnost následků jednání. Pokus o úpravu ministra 

Němce.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008914 - ANAL 043227 

VEHLING, Heike 

Schwachstelle Mensch : Sensibilierung für mögliche Gefahren notwendig [Člověk je 

slabým místem. Citlivé vnímání moţného nebezpečí je nutné]  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 11, s. 20 - 21.  

 Informační bezpečnost, její slabá místa a lidský faktor. Techniky získávání citlivých 

a utajovaných dat a informací, neoprávněné průniky do vnitřních počítačových sítí a 

jejich poškozování. Některé moţnosti obrany a prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008886 - ANAL 043210 

WIESNER, Marc 

Achtung, Fälschung! : Schäden in Milliardenhöhe für die Industrie [Pozor, padělek! 

Více neţ miliardové škody v průmyslu].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 10, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Závaţným ekonomickým problémem současnosti je výrobkové pirátství, které 

způsobuje obrovské ekonomické škody a přináší i bezpečnostní rizika. Právní 

prostředky ochrany a technická ochrana. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

008767 - ANAL 042831 

LIŠKA, Přemysl 

V Praze bylo sympozium ENFSI EWG Firearms.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 11, s. 10 - 11, obr.  
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Ve dnech 5.-8.9.2007 se konalo v Praze sympozium organizace ENFSI (European 

Network of Forensic Science Institutes) EWG Firearms, jejímţ členem je od r. 1998 i 

Kriminalistický ústav Praha. Tato organizace sdruţuje evropské policejní vědecké 

instituce a má několik pracovních skupin. Na uvedeném sympoziu proběhlo jednání 

členů skupiny palných zbraní EWG Firearma, která zahrnuje problematiku forenzní 

balistiky a zkoumání povýstřelových zplodin. Uveden rozhovor se zástupcem ENFSI 

EWG Firearma B. Plankou, vedoucím odd. balistických exeprtiz KÚ Praha. 

Zhodnocení sympozia.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008829 - ANAL 043063 

LIŠKA, Přemysl - PLANKA, Bohumil 

V Praze bylo sympozium ENFSI EWG FIREARMS. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 11, s. 12 - 13, 4 obr.  

Akce: [Sympozium]Praha (ČR), 05.09.2007-08.09.2007.  

 Ve dnech 5.-8.9.2007 uspořádal Kriminalistický ústav Praha 14. zasedání evropských 

balistiků v Praze. Program jednání sympozia. Zhodnocení tohoto sympozia B. 

Plankou, vedoucím balistických expertiz KÚ Praha. Srovnání úrovně české 

kriminalistické balistiky s Evropou. Doprovodný program sympozia. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008917 - ANAL 043230 

PORADA, Viktor - RAK, Roman 

Kriminalistická identifikace osob podle pohybového projevu lokomoce člověka.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 11 - 21, 4 obr., lit. 26.  

 Historie, geneze a teoretické základy kriminalistických stop a identifikace podle 

funkčních a pohybových vlastností. Projekt výzkumu identifikace člověka podle 

vnějších znaků na základě geometrických a s těmito znaky souvisejících 

kinematických znaků biomechanického obsahu lidské lokomoce. Metodologie a 

metodika zkoumání a jeho problémové okruhy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008921 - ANAL 043234 

RAK, Roman - PORADA, Viktor 

Rozpoznávání identity člověka na základě jeho chůze.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 49 - 61, 13 obr., lit. 15.  

 Jednou z nově vznikajících oblasti biometrických aplikací je rozpoznávání člověka 

na základě jeho chůze. Určování jednotlivých prvků chůze, úloha lékařského 

výzkumu. Rozpoznávání chůze pomocí trajektorie těţiště, sagitální kinematika. 

Principy automatizovaných technologií, modelově orientované přístupy, přístupy  
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orientované na vyhodnocování siluety pohybujícího se člověka. Databáze záznamů 

chůze. problematika míry přijatelnosti biometrické identity jedince zaloţené na jeho 

chůzi pro forenzní účely a soudní dokazování. 

CZ - cze: PA: BHú2007 

 

008939 - ANAL 041951 

ROTHSCHILD, Markus A. - VENDURA, Klaus - KELL, Gerald 

Selbst gebauter Elektroschockstuhl als Mittel zur sexuell motivierten 

Kindesmisshandlung [Vlastnoručně vyrobené elektrické křeslo jako  prostředek k 

sexuálně motivovanému týrání dětí].  

In: Archiv für Kriminologie. - 220, 2007, č. 3 - 4, s. 77 - 84, 7 obr., lit. 7.  

 Dvaapadesátiletý muţ opatřil dřevěnou skládací ţidli dvěma elektrodami a 

elektrickým obvodem pod sedadlem. Pomocí dálkového ovládání mohl způsobit 

elektrický šok osobě sedící na ţidli. Pouţil tento vynález na více neţ 50 dětech a 

jejich reakce si nahrával na video. Ţádné z dětí údajně neutrpělo trvalou újmu na 

zdraví. Elektrická ţidle byla prozkoumána soudními specialisty. V článku jsou 

uvedeny všechny technické parametry. Pachatel byl odsouzen mj. za ublíţení na těle. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008806 - ANAL 042399 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kde křivule a zkumavky uţ dávno nestačí.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 10, s. 3.  

 Kriminalistická chemie se zabývá zkoumáním vlastností, sloţením, vnitřní stavbou a 

přeměnou nejrůznějších látek, které se vyskytují v kriminalistické praxi a dílčím 

způsobem se uplatňuje i v dalších odvětvích kriminalistické techniky. Vyhledávání a 

zajištění stop. Specifika vyšetřování příčin poţárů. Zkoumání nátěrových hmot. 

Toxikologické zkoumání, zkoumání drog a léčiv. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

008808 - ANAL 042838 

DOLINA, Miroslav 

Létající četníci a policisté.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 11, s. 14 - 15, obr.  

 Činnost Policie ČR letecké sluţby. Historie letecké sluţby. Nasazování policejních 

vrtulníků zejména při pátracích a dopravních akcích. Další akce, při kterých je  



 18 

vyuţívána Policie ČR letecká sluţba. Současná letecká technika, vybavení vrtulníků. 

Vize do budoucna. CZ - cze: PA: če/2007 

 

008786 - ANAL 042562 

GALVIN, Bob 

Know when to retrain ? [Jak vést další výcvik a přeškolení].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 10, s. 38 - 47, 3 obr. 

 Řízení dalšího výcviku a vzdělávání policistů v USA. Rozšiřující se vyuţívání 

softwarových programů LMS a jejich význam zvláště pro management výcviku na 

úrovních států USA, regionálních a lokálních. Problematika přeškolení a průběţného 

doškolování. Ukázky k obsahu softwarových programů a k jejich vyuţití ve 

zdokonalovacím výcviku a při zvyšování kvalifikace. Certifikační a standardizační 

agentura pro výcvik POST. K některým dalším zavedeným instruktáţním a 

standardizačním programům profesionální přípravy (LMS, ENVISAGE, ODPSST, 

IADLEST). 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

008812 - ANAL 041942 

JORDAN, Suzanne - ROMASHKAN, Irina - WERNER, Serena 

Launching a National Strategy for Enhancing Response to Victims : A Logical Next 

Step in Community Policing [Realizace národní strategie nového přístupu k obětem 

trestného činu. Další logický krok v community policing].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 10, s. 44 - 50, 1 obr., lit. 4.  

 Nový program "Jak zlepšit úroveň policejní práce při jednání s obětí trestného činu. 

Strategie 21.století", který vyvinula organizace IACP (International Association of 

Chiefs of Police). Hlavní zásady nové strategie policejní práce. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

008825 - ANAL 043059 

NOVÁK, František 

Nesnadné počty.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 5, s. 60 - 64, 1 obr.  

 Soukromé bezpečnostní sluţby v Austrálii. Srovnání poměrů zaměstnanců BS k 

počtu policie v Evropě. Výzkumy BS se státní podporou. Studie věnované stavu SBS. 

Čtyři hlavní segmenty australského privátního bezpečnostního sektoru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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008793 - ANAL 042835 

UHER, Michal 

Zločinec nemá šanci.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 12, s. 23 - 26, obr.  

 Důvody vzniku Zásahové jednotky Policie ČR Správy hl.m.Prahy v r. 1990. 

Přijímání do jednotky v počátcích a nyní. Úkoly a organizace, výběr, výcvik a výstroj 

policistů.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008795 - ANAL 042837 

UHER, Michal 

Speciálové pod Olympem : Protiteroristické jednotky - Řecko. 

In: Zbraně a náboje. - 20074, č. 12, s. 60 - 65, obr.  

 Řecké protiteroristické jednotky E.K.A.M., E.T.A. a D.Y.K. Výcvik a výběr do 

těchto jednotek, jejich výstroj a výzbroj. Úkoly uvedených jednotek. Bezpečnostní 

systém Řecka. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008832 - ANAL 043066 

VANĚK, Jan J. - ZLÁMAL, Jiří 

Vyšší policejní škola je skutečností.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 11, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Vyšší policejní škola v Praze 9. Rozhovor J. Zlámalem, ředitelem VOŠ. Cíle a 

prostředky výuky. Studijní programy. Vzdělávací programy studia VOŠ pro policisty. 

Přijímací řízení ke studiu. Zahájení výuky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

008798 - ANAL 042391 

ČIŢINSKÝ, Pavel 

Zákon o pobytu cizinců jako příklad negativních tendencí celého českého právního 

řádu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 20, s. 756 - 757.  
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 Příkladem nekvalitní české legislativy a celkové negativní tendence právního řádu je 

podle autora zákon o pobytu cizinců na území ČR. Zbytečné novely a zbytečná 

ustanovení, nepřehlednost a jeho další negativní rysy, které vedou aţ k 

diskriminačnímu jednání ze strany státní správy a cizinecké policie. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008777 - ANAL 042379 

Europeizace skutkových podstat některých trestných činů.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 1, 172 s.  

 Sborník věnovaný sjednocování skutkových podstat vybraných trestných činů na 

základě evropského práva jako jeden z kroků sjednocování trestněprávních norem v 

rámci EU. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008774 - ANAL 042378 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

Návrh směrnice o sankcích proti zaměstnavatelům nelegálně pobývajících občanů 

třetích států.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 5, s. 47 - 48.  

 Návrh směrnice je součástí komplexní imigrační politiky EU. Cílem návrhu je 

stanovit jednotné sankce pro zaměstnavatele nelegálních migrantů ve všech členských 

státech Unie a dosáhnout tak omezení nabídky práce na černém trhu. Předkládaný 

návrh sankcí by měl směřovat pouze proti zaměstnavatelům. Základní princip 

směrnice, povinnosti států pro náleţité provedení směrnice, povinnosti 

zaměstnavatelů. Sankce za porušení povinností a sankce pro právnické osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008784 - ANAL 042386 

HERCZEG, Jiří 

K nové koncepci trestního postihu nelegální migrace a převaděčství.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 1, s. 121 - 129.  

 S postupující evropskou integrací krystalizuje i potřeba supranacionalizace trestního 

práva a to v souvislosti s trestním postihem organizované kriminality, terorismu, 

obchodu s drogami a nelegální migrací. Směrnice Rady 2002/90/ES a Rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/946/SVV týkající se problematiky nelegální migrace a s ní 

spojeného převaděčství, resp. napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu 

občanů třetích zemí na území EU. Vymezení tohoto protiprávního jednání, sankce. 

Stav transpozice těchto předpisů v ČR a stávající právní úprava. Skutková podstata 

trestných činů organizování a umoţnění nedovoleného překročení státní hranice, 

násilného překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 

republiky. CZ - cze: PA: bh/2007 
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008764 - ANAL 042828 

IVIČIČ, Marek 

K promlčení zločinů komunismu.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 10, s. 26 - 28.  

Výklad ustanovení 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického reţimu 

a o odporu proti němu a jeho současnou aplikační praxí.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008771 - ANAL 042375 

LISSE, Luděk 

Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěţe.  

In: Obchodní právo. - 16, 2007, č. 9, s. 2 - 17.  

 Vnímání tzv. generální klauzule nekalé soutěţe (par. 44 zákona č. 513/1991 Sb.) je 

podle autora nesprávné. Generální klauzule obecně, její funkce a znaky. Dobré mravy 

soutěţe, způsobilost přivodit újmu. Pluralita subjektů nekalosoutěţního jednání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008772 - ANAL 042376 

MALENOVSKÝ, Radek 

Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 

před Ústavním soudem : Interpretační analýza a reflexe dosavadní judikatury.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 5, s. 13 - 19.  

 Výklad jednotlivých ustanovení regulujících řízení o kompetenčních sporech před 

Ústavním soudem ČR. Klíčová rozhodnutí Ústavního soudu, v nichţ dal soud najevo, 

ţe se domnívá, ţe je oprávněn rozhodovat i takové spory, v nichţ se nejedná o kladný 

či záporný kompetenční konflikt orgánů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008773 - ANAL 042377 

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K výkladu výjimky z pozbytí českého státního občanství nabytím státního občanství 

cizího státu na vlastní ţádost ; Komentář zprac.: Pavla Boučková.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 5, s. 23 - 26.  

 Právní úprava koncepce bipolitismu daná zákonem o občanství (č. 40/1993 Sb.). 

Problematika pozbytí státního občanství ČR nabytím cizího státního občanství. 

Skutkové okolnosti případu, procesní průběh. Právní analýza rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu, právní závěry z něj vyplývající a širší kontext případu v souvislosti s 

novelou zákona (č. 357/2003 Sb.). CZ - cze: PA: bh/2007 
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008796 - ANAL 042389 

ONDŘEJ, Jan 

Vybrané otázky kolizní úpravy smluvních závazkových vztahů v ES/EU. 

 In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 20, s. 739 - 745.  

 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (1980). Jejím cílem bylo 

vytvořit jednotná pravidla závazkových vztahů vyplývajících z mezinárodních smluv. 

Řazení Úmluvy mezi předpisy komunitárního práva, přestoţe je hodnocena jako 

tradiční mezinárodní smlouva. Úmluva jako součást právního řádu ČR. Výklad této 

Úmluvy. Typy smluv, na které se smlouva nevztahuje, smluvní strany, volba práva 

atd. Kolizní úprava pracovní smlouvy v Úmluvě. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008770 - ANAL 042374 

PÚRY, František 

Trestní odpovědnost související s některými zajišťovacími instituty v 

obchodněprávních a občanskoprávních vztazích.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 19, s. 700 - 707.  

 Zajišťovací instituty mohou být někdy zneuţity k nekalému jednání a naplnit i 

skutkovou podstatu trestného činu. Zneuţití směnek jako zajišťovacího institutu: 

trestný čin úvěrového podvodu, padělání a pozměňování peněz, zneuţití informací v 

obchodním styku, trestný čin podvodu. Neoprávněné přisvojení si nebo získání plnění 

přesahující výši zajištěné pohledávky - trestný čin zpronevěry, trestný čin podvodu. 

Jiné způsoby zneuţití zajišťovacích institutů (poškozování věřitele, směnečné 

rukojemství, předluţení, podvod). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008781 - ANAL 042383 

SCHEU, Harald Christian 

Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 1, s. 65 - 86. 

 Klíčové oblasti, na které mají právní opatření EU proti terorismu citelný dopad. 

Historický vývoj protiteroristických akcí na úrovni ES/EU, analýza situace po 11. září 

2001. Přijetí právních norem, problematika definování terorismu, harmonizace 

trestního práva, boj s financováním terorismu a zmrazování finančních účtů osob 

podezřelých z podpory terorismu. Význam evropského zatýkacího rozkazu a extradice 

z hlediska mezinárodního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008760 - ANAL 042826 

SOUKUP, Pavel 

Jednání pachatele podvodu a jeho zvláštních druhů v česko-německé komparaci.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 10, s. 14 - 21.  

 Nastínění podoby obligatorního znaku objektivní stránky trestného činu podvodu, 

pojistného a úvěrového podvodu v aktuálně účinném trestním zákoně. Komparace 

českého a německého trestního zákoníku. Formy jednání ve skutkové podstatě 

trestného činu podvodu. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008769 - ANAL 042373 

ŠTURMA, Pavel 

MSD k aplikaci Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia.  

In: Právní zpravodaj. - 8, 2007, č. 10, s. 11 - 15.  

 Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vydal 26.2.2007 významný rozsudek ve věci 

zločinu genocidia. Analýza rozsudku. Průběh řízení před soudem a obsah rozsudku - 

aplikovatelnost práva, odpovědnost státu v souvislosti s odpovědností jednotlivce, 

znaky skutkové podstaty genocidia, důkazní problematika. Fakta o případu 

(Srebrenica) a odpovědnost státu za události. Odpovědnost za porušení závazku 

zabránit genocidiu a trestat jej. Otázka reparace. Závěrečné hodnocení rozsudku, který 

podal důkladný výklad sloţitých otázek sukcesu státu i výklad ustanovení Úmluvy 

proti genocidiu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008779 - ANAL 042381 

TOMÁŠEK, Michal 

Europeizace ochrany měny.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 1, s. 27 - 42. 

 Evropská kriminalizace některých druhů jednání a přijímání minimálních zásad 

trestní spolupráce mezi členskými zeměmi EU. Ochrana měny jako projev měnové 

suverenity ES, zejména ve vztahu k zavedení jednotné měny (euro). Povinnost 

nositele měnové suverenity ochránit měnu proti padělání. Internacionalizace a 

europeizace ochrany prostředky trestního práva a její vývoj. Nástroje europeizace 

ochrany měny, právní normy ES/EU. Vztah aktů prvního a třetího pilíře smlouvy o 

EU. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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008807 - ANAL 042400 

TOMEK, Petr 

Ukončení sluţebního poměru a nároky příslušníků : Část 3.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 10, s. 2.  

 Sluţební poměr můţe skončit za základě subjektivní právní skutečnosti, ale i na 

základě objektivních právních skutečností (událostí) nezávislých na vůli účastníků 

sluţebního poměru. Ztráta zdravotní způsobilosti, význam fyzické zdatnosti a odborné 

způsobilosti, osobnostní profil jako důvod propuštění, omezení způsobilosti k 

právním úkonům, propuštění na vlastní ţádost. Propuštění ze sluţebního poměru na 

dobu určitou. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008907 - ANAL 041947 

BOBEK, Michal 

Princip rovnosti a zákaz diskriminace (nejen) ve správním právu.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 6, s. 457 - 475, lit. 55.  

 Stručný úvod do problematiky rovnosti a zákazu diskriminace v kontextu správního 

práva. Základní typy rovnosti. Rovnost ve formálním a v materiálním smyslu. 

Rovnost příleţitostí. Rovnost výsledků. Test diskriminačního jednání. Srovnatelná 

situace či okruh osob. Důvod vyčlenění jednotlivce nebo skupiny. Znevýhodnění. 

Moţnosti ospravedlnění. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

008930 - ANAL 042841 

BROŢ, Jaroslav - NETT, Alexandr 

K problematice pojmu "dobrovolnost" jako podmínky účinné lítosti ve smyslu 

ustanovení 66 trestního zákona.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 11, s. 12 - 17.  

 Cílem příspěvku je poukázat na problematiku výkladu pojmu dobrovolnost jako 

podmínky účinné lítosti v současné trestněprávní praxi ve vazbě na ústavněprávní 

výklad tohoto pojmu. Účinná lítost jako jeden z obecných důvodů zániku trestnosti. 

Podmínky, které musí být splněny pro aplikaci účinné lítosti. Pojem "dobrovolně" 

v odborné literatuře, v komentáři k trestnímu zákonu a v judikatuře NS ČR. Pojem 

"dobrovolně" v nálezech ÚS ČR. Úvahy de lege lata. Širší souvislosti účinné lítosti. 

Judikatura. 

CZ - cze: PA: če/2007 
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008924 - ANAL 043237 

CHMELÍK, Jan 

Nutná obrana v rekodifikovaném trestním zákoníku. 

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 79 - 93.  

 Nutná obrana jako jedna z okolností vylučujících protiprávnost. Nutná obrana 

obecně, podmínky pro uplatnění práva nutné obrany. Problematika její přiměřenosti. 

Nutní obrana v pojetí připravovaného rekodifikovaného trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008898 - ANAL 043216 

HAMUĽÁK, Ondrej 

Dělba moci v České republice a Slovenské republice : Komparace systémů nejvyšších 

státních orgánů v jejich vývoji a v současné podobě.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 10, s. 374 - 380.  

 Vývoj ústavních systémů v ČR a v SR po roce 1992. Postavení ústředních státních 

orgánů, vlády a prezidentské funkce. Ústavní soudnictví a soustavy soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008918 - ANAL 043231 

JELÍNEK, Jiří 

Právnické osoby - mezinárodněprávní nástroje k jejich trestní odpovědnosti.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 22 - 37.  

 V mezinárodních dokumentech sílí tendence k efektivními postihování deliktního 

jednání právnických osob. Dokumenty tohoto druhu vznikají zejména na půdě OSN, 

Rady Evropy, Evropského parlamentu, ES, Eu a i na vědeckých fórech. Přehled 

právních aktů upravujících odpovědnost právnických osob: mezinárodní smlouvy, 

úmluvy a jiné právní akty Rady Evropy, antimonopolní právo EU, právní akty třetího 

pilíře EU. Projekt Corpus Juris a problematika trestní odpovědnosti právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008925 - ANAL 042839 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Několik poznámek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na 

doţivotí a přerušení výkonu trestu odnětí svobody.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 11, s. 3 - 6.  

 Nastoleny otázky, za jakých podmínek je moţné, resp. vhodné, uvaţovat o 

podmíněném propuštění osoby, která vykonává trest odnětí svobody na doţivotí, z 

výkonu tohoto trestu, jaké kroky by takovému propuštění měly předcházet.Podobná  
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otázka je řešena i v případě přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Shrnuta příslušná 

právní úprava a uvedeno několik obecných poznámek k aplikaci institutů 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doţivotí a přerušení 

výkonu trestu odnětí svobody. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008916 - ANAL 043229 

MAREK, Karel 

Nová právní úprava veřejných zakázek a problematika obchodních závazků.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 3, s. 1 - 10,lit. 4.  

 Nový zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) v souladu se směrnicemi ES 

upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, soutěţ o návrh, dohled nad 

dodrţováním tohoto zákona, podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů a systémů certifikovaných dodavatelů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008894 - ANAL 043212 

MAREŠ, David 

Veřejné zakázky z pohledu zadavatelů působících v sektoru veřejné dopravy.  

In: Obchodní právo. - 16, 2007, č. 10, s. 8 - 22.  

 Právní úprava zadávání veřejných zakázek stanoví pravidla a upravuje závazné 

postupy při vynakládání finančních prostředků určitými skupinami subjektů. Právní 

úprava systému soutěţního zadávání veřejných zakázek je na vnitrostátní úrovni 

svěřena zákonu č. 137 /2006 Sb. Analýza postavení tzv. sektorových zadavatelů se 

zvláštním přihlédnutím k oblasti veřejné dopravy, vymezení relevantní činnosti v 

dopravním sektoru. Základní odlišnosti v postupech oproti veřejným zadavatelům a 

výjimky. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008926 - ANAL 043238 

NĚMEC, Robert - ČECH, Ondřej 

Boj proti padělanému zboţí v soudní a správní praxi.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 11, s. 10 - 14.  
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Porušování ochrany práv duševního vlastnictví pirátskými kopiemi a plagiáty. 

Legislativní rámec boje proti nepoctivým obchodníkům v ČR tvoří jak komunitární 

úprava, tak i vnitrostátní legislativa. Právní kvalifikace, resp. postupy ze strany 

státních orgánů vedoucí k zadrţení podezřelého zboţí a jeho případná likvidace 

(trestní zákon, zákon o ochraně spotřebitele, protipirátský zákon). Soudní řízení a 

určovací ţaloby, úloha celních úřadů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008877 - ANAL 043201 

ŘEHÁČEK, Jan 

Výkon trestu odnětí svobody na doţivotí.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 10, s. 5 - 12.  

 Mezinárodní a národní právní úpravy výkonu doţivotního trestu odnětí svobody. 

Problémy, které existují při výkonu tohoto trestu a jejich moţná řešení. Práva a 

povinnosti doţivotně odsouzených. Programy zacházení s odsouzenými, problematika 

pracovní povinnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008837 - ANAL 041943 

SATZGER, Helmut 

Das europarechtliche Verhältnismässigkeitsprinzip als Massstab für eine europäische 

Kriminalpolitik [Princip přiměřenosti v evropském právu jako měřítko evropské 

trestní politiky].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 19, 2007, č. 3, s. 93 - 98, lit. 52.  

 Podstata problému. Trestní právo a právo EU, případné rozpory. Současný stav 

trestního práva. Přehled a kritické zhodnocení současné situace v Evropě. 

Charakteristika evropského trestního práva z hlediska trestní politiky. Princip 

přiměřenosti v právu EU jako měřítko evropské trestní politiky. Závěrečná úvaha. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008838 - ANAL 041944 

SINN, Arndt 

Rechtsvergleichende Beobachtungen der europaweiten Strafverfolgung der 

organisierten Kriminalität [Komparativní studie o trestním stíhání organizované 

kriminality v Evropě].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 19, 2007, č. 3, s. 100 - 105, lit. 86.  

 Úvod. Vývoj normativního pojetí fenoménu organizované kriminality od r.2001. 

Pojem organizované kriminality. Formy projevu organizované kriminality, typické 

obory činnosti. Praní peněz. Korupce. Sankcionování právnických osob. Vývoj v 

oblasti trestního práva procesního. Mezinárodní spolupráce. Závěr.  
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BRD - ger: PA: jv/2007 
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008931 - ANAL 042842 

ŠČERBA, Filip 

Právní úprava upuštění od potrestání obsaţená v návrhu nového trestního zákoníku.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 11, s. 17 - 22.  

 Připravovaná rekodifikace trestního práva hmotného by měla přinést některé změny i 

do právní úpravy trestněprocesního sankcionování, a to včetně úpravy institutu 

upuštění od potrestání, kterému je věnován tento článek.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008895 - ANAL 043213 

VÁLKOVÁ, Helena 

Zabezpečovací detence - nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými 

pachateli? 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 21, úv. s. 2.  

 Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence. Stručný rozbor klíčových otázek 

budoucí funkčnosti zabezpečovací detence. Podrobněji problematika vymezení skupin 

pachatelů, kterým je zabezpečovací detence určena. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008909 - ANAL 041949 

ŢONDROVÁ, Sylva 

Nepřijatelnost kasační stíţnosti ve věcech azylu v rozhodovací praxi Nejvyššího 

správního soudu.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 6, s. 408 - 415, lit. 15.  

 Institut nepřijatelnosti kasační stíţnosti ve věcech azylu podle 104a zákona č. 

150/2002 Sb. soudního řádu správního byl do tohoto procesního předpisu zaveden 

novelou provedenou zákonem č. 350/2005Sb. s účinností od 13.10.2005. Stěţejním 

pro vývoj judikatury, týkající se nepřijatelnosti kasační stíţnosti ve věcech azylu, 

bylo, jakým způsobem se Nejvyšší správní soud postaví k výkladu neurčitého 

právního pojmu "podstatný přesah vlastních zájmů stěţovatele", obsaţenému v 

ustanovení v 104a odst. 1 soudního řádu správního. Přehled činnosti a pravomocí 

Institutu nepřijatelnosti kasační stíţnosti ve věcech azylu. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

008934 - ANAL 043242 

BARGEL, Martin 

Druhy trestných činov.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 1, s. 23 - 30.  
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Přehled druhů trestných činů podle současné právní úpravy v slovenském trestním 

zákoně (přečin, zločin). Sloţitost kategorizace a alternativní návrhy na její 

zpřehlednění a zjednodušení. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008953 - ANAL 043255 

BRENČIČ, Marek 

Rozhodovanie súdov ES v oblasti vonkajších vzťahov, týkajúce sa Spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky : 1. časť.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 3, s. 414 - 423.  

 Soudní kontrola EU ve vztahu k některým aspektům Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky, úvahy o rozšíření pravomocí Evropského soudního dvora v této 

oblasti. Některé aktuální případy, které Evropský soudní dvůr řešil. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008938 - ANAL 042580 

ČECH, Ondřej 

Evropské procesní právo.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 11, s. 24 - 29, lit.  

 Evropský exekuční titul pro nesporný nárok. Základní pojmy, minimální standardy a 

působnost nařízení o evropském exekučním titulu, platného v zemích EU (s výjimkou 

Dánska). Netýká se nepeněţitých nároků, které řeší nařízení Rady (ES) č. 44/2001. 

Formuláře, procedury a výkon evropského exekučního titulu. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

008957 - ANAL 043106 

Česká republika v Schengenu: Jak bude zajištěna bezpečnost a veřejný pořádek bez 

hraničních kontrol? Jaké změny nastanou v policii? 

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 48, s. 24 - 25.  

 Bezpečnost a veřejný pořádek na hraničních přechodech. Od 31.12.2007 zůstanou 

hraniční přechody opuštěné. Novinky, které budou moci policie pouţívat v boji proti 

kriminalitě v příhraničních regionech. Schengenské standardy pro ČR. Zkušenosti 

jiných států z přistoupení k Schengenu. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008966 - ANAL 043258 

FENYK, Jaroslav - HÁJEK, Roman 

Několik poznámek k podmínkám pouţití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí 

a přikázání věci podle paragrafu 25 TrŘ v přípravném řízení.  
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In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 311 - 319.  

 Směrnice pro výklad právních norem vyplývají především z ústavy a z judikatury 

Ústavního soudu. Různého výkladu právních norem se lze dovolávat pouze tam, kde 

právní úprava není jednoznačná. Analogie jako hlubší zásah do zákonnosti je 

podmíněna nedostatkem potřebné právní úpravy. Rozbor konkrétní kauzy rozhodnutí 

Nejvyššího státního zastupitelství o odnětí a přikázání trestní věci z hlediska 

oprávněnosti pouţití různého výkladu zákona a analogie. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008944 - ANAL 043246 

HAMRAN, Ladislav 

K posudzovaniu pojmov "organizovaná skupina" a "zločinecká skupina".  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 1, s. 86 - 91.  

 Při trestním stíhání zejména organizovaných forem kriminality rozlišuje slovenský 

trestní zákoník dvě formy zločinného spolčení: zločineckou skupinu a organizovanou 

skupinu. Vymezení obsahu obou pojmů na základě slovenského trestního práva a 

mezinárodních dokumentů vztahujících se k boji s organizovanou kriminalitou 

(Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, evropský zatýkací 

rozkaz). 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008962 - ANAL 043256 

HAVLAN, Petr 

Český správní řád aneb "pozdě bycha honit"? 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 3, s. 439 - 443.  

 Kritické hodnocení současného stavu obecné právní úpravy správního řízení v ČR. 

Teoretické a praktické důsledky a návrh koncepce jinak pojatého správního řádu. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008937 - ANAL 042579 

JOUZA, Ladislav 

Firmy a zaměstnanci.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 11, s. 11 - 23.  

 Legislativa pracovního práva v ČR a směrnice EU k zaměstnávání dětí. Nejčastější 

pochybení zaměstnavatelů při porušování zákoníku práce podle zjištění inspektorátů 

práce. Organizační změny ve firmě a nadbytečnost zaměstnance. Legislativa k 

případům obohacování zaměstnance na úkor zaměstnavatele. Kontroly dodrţování 

pracovněprávních předpisů ve firmě. 

CZ - cze: PA: bv/2007 
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008951 - ANAL 043253 

KLANDUCH, Peter 

Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle ustanovení Rímskeho štatútu 

Medzinárodného trestného súdu.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 3, s. 331 - 355.  

 Současná trestněprávní úprava nejzávaţnějších zločinů podle mezinárodního práva 

(zločiny proti míru a lidskosti, válečné trestné činy, trestný čin nelidskosti a válečného 

bezpráví, trestné činy proti výkonu spravedlnosti) a vztah mezinárodněprávní a 

vnitrostátní právní úpravy, kompatibilita se zněním Římského statutu. Legislativní 

změny slovenské vnitrostátní úpravy po ratifikaci Římského statutu a rekodifikace 

trestního zákona. Tresty, okolnosti vylučující protiprávnost a trestní odpovědnost, 

extrateritoriální působnost. Některé aplikační problémy a návrhy jejich řešení de 

ferenda. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008935 - ANAL 043243 

KLÁTIK, Jaroslav 

Podmienečné zastavenie trestného stíhania - alternatívny spôsob riešenia trestnej veci.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 1, s. 31 - 39.  

 Institut podmíněného zastavení trestního stíhání jako forma odklonu od trestního 

řízení. Podmínky pro uplatnění (formální, materiální a projevení vůle obviněného 

nebo jeho aktivní jednání). Rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání 

(prokurátor, samosoudce, senát), problematika tzv. spolupracujícího obviněného v 

případech stíhání závaţné kriminality, zejména organizovaného zločinu.  

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008952 - ANAL 043254 

PIROŠÍKOVÁ, Marica 

Právo obvineného nazerať do spisu v súvislosti s rozhodovaním o vazbe v prípravnom 

konaní.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 3, s. 356 - 363.  

 Účinnost vyšetřování někdy vyţaduje utajení části získaných důkazů a informací, 

nelze však tím odůvodnit podstatné omezení právo obviněného a obhajoby. 

Informace, které jsou podstatné pro posouzení zákonnosti vazby, musí být 

přiměřeným způsobem zpřístupněné obhájci obviněného ve vazbě. Výběr z judikatury 

slovenského ústavního soudu. 

SLK - sla: PA: bh/2007 
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008967 - ANAL 043259 

POLMOVÁ, Olga 

K otázce započítání vazby do trestu při ţádosti odsouzeného o přeřazení do 

mírnějšího typu věznice.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 319 - 320.  

 Podmínky pro započítání doby výkonu vazby do doby výkonu trestu odnětí svobody. 

Případy, kdy dochází k újmě na právech odsouzeného z důvodu procesního pochybení 

orgánů činných v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008954 - ANAL 043103 

Schengen: Posílení justiční a policejní spolupráce.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 42, s. 24 - 25, 2 grafy, 1 obr.  

 Vstupem do schengenského prostoru a zrušením kontrol na hranicích (31.12.2007) 

získá ČR další moţnosti pro prohlubování spolupráce svých justičních a policejních 

orgánů. Schengen Česku poskytuje účinné nástroje při prevenci a odhalování 

trestných činů. Na přelomu dubna a května 2007 nechalo MV zpracovat výzkum 

veřejného mínění ke vstupu ČR do schengenského prostoru. Cíl výzkumu. Hlavní 

zjištění vyplývající z výzkumu. Spolupráce mezi sousedními státy. Více informací na 

www.euroskop.cz/schengen a www.mvcr.cz/schengen. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008946 - ANAL 043248 

SOJKA, Stanislav 

Superrýchle konanie (paragraf 204, paragraf 348 Trestného poriadku).  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 2, s. 184 - 188.  

 Zavedení tzv. extra zkráceného řízení (superrychlé řízení) v slovenském trestním 

řádu. Moţnost konat hlavní líčení před rozhodováním o vazbě ihned po výslechu 

obviněného, jsou-li splněny další okolnosti, které uvádí odst. 1 písm.a) par. 348 

trestního řádu (např. souhlas obviněného). 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008945 - ANAL 043247 

ŠAMKO, Peter 

Spoločný trest v Trestnom zákone a úprava pokračujúceho trestného činu v Trestnom 

poriadku.  

In: Justičná revue. - 59, 207, č. 2, s. 174 - 183.  

http://www.mvcr.cz/schengen
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Problematika pokračujícího trestného činu z hlediska hmotného i procesního trestního 

práva. Ukládání trestu za vícero trestných činů. Souhrnný trest a společný trest, jejich 

vymezení a problémové oblasti. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008987 - ANAL 043267 

BURDA, Eduard - GAŇA, Stanislav - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia 

Odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 4, s. 503 - 526.  

 Analýza nové právní úpravy odškodňování osob poškozených úmyslnými násilnými 

trestnými činy (zákon č. 215/2006 Z.z.). Transpozice směrnice Rady 2004/80/ES do 

slovenského trestního práva. Poškozený, osoby oprávněné, odškodnění, řízení o 

odškodnění atd. Úkoly státních orgánů. Úvahy de lege ferenda. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008969 - ANAL 043261 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

K výkladu pojmu oběť v rámci trestního řízení ; Přel. a zprac. Richard Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 324 - 325.  

 Oběťmi ve smyslu rámcového rozhodnutí č, 2001/220 o postavení obětí v trestním 

řízení a směrnice o odškodňování obětí trestného činu (č. 2004/80) jsou výlučně 

fyzické osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008971 - ANAL 043263 

FASTNER, Jindřich 

K trestněprávnímu postihu nedovolených zákroků ve fotbale.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 330 - 331.  

 Subsidiární charakter trestního práva. Kontaktní sporty a rizika ublíţení na zdraví. 

Závaznost sportovních pravidel ve vztahu k trestněprávní odpovědnosti sportovců. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008985 - ANAL 043265 

LINDENTHAL, Robert 

Klauzula flexibility - priestor pre rozširovanie právomocí Spoločenstva? 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 4, s. 485 - 496.  
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Evropská společenství a vymezení jejich pravomocí. Klauzule flexibility, t.j. 

legislativně konat s cílem naplnit Smlouvu o ES i tehdy, kdyţ samotná smlouva k 

tomu nestanovila potřebné pravomoci. Rozbor klauzule, formální podmínky jejího 

pouţití a její vyuţívání v minulosti a dnes. Postoj Evropského soudního dvora ke 

klauzuli. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008984 - ANAL 043264 

MAJERČÁK, Tomáš 

Právo na ţivot podľa Medzinárodného paktu občianskych a politických práv.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 4, s. 473 - 484.  

 Mezinárodní úmluva o občanských a lidských právech OSN o právu na ţivot (článek 

6 v znění doplňujících protokolů a v souladu s rozhodnutími a komentáři Výboru pro 

lidská práva. Subjekt práva na ţivot, ochrana ţivota zákonem, svévolné zbavení 

ţivota, právo na ţivot a válka, povinnost státu učinit vhodná opatření na ochranu 

ţivota, na vyšetření smrti a poskytnutí dostatečného vysvětlení k závaţným 

obviněním. Problematika trestu smrti. Právo na ţivot a právo na ţivotní prostředí. 

Kontrolní systém Úmluvy. 

SLK - sla: PA: bh/2007 

 

008972 - ANAL 043263 

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

Výkladová stanoviska : 10. ; Vybral a zprac. Miroslav Růţička.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 331 - 336.  

 Problematika postupu státních zástupců ve vztahu k činnostem Policie ČR 

realizovaným v rámci předprocesního stádia procesu. Neúplnost právní úpravy. 

Dohledová funkce státního zastupitelství, moţnosti přezkoumání postupu policie. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008986 - ANAL 043266 

PERHÁCS, Zoltán 

Návrhy a odporúčania posilňujúce úroveň a efektívnosť garancie ochrany svedka v 

trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 4, s. 497 - 502, lit. 17.  

 Ohroţování svědků a útoky proti nim se staly v poslední době novou formou 

kriminality, proto je ochrana svědků zejména v kauzách organizované kriminality 

velmi aktuálním problémem. Návrhy a doporučení směřující ke zvýšení úrovně a 

efektivity ochrany svědka v trestním řízení a to jak v trestním zákoně, tak i v trestním 

řádu. 

SLK - sla: PA: bh/2007 



 36 

008990 - ANAL 043270 

SPÁČIL, Jiří 

Vztah restitučních a vlastnických ţalob v české teorii a praxi. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 4, s. 583 - 586.  

 Problematika vztahu restitučních ţalob a ochrany vlastnictví v případech, kdy věc 

přešla na stát v rozhodném období bez právního důvodu. Řešení v soudní praxi: 

připuštění uplatnění jak restitučních, tak i vlastnických nároků; odkázání oprávněné 

osoby jen na ţaloby restituční. Ţaloby vlastníků, jejichţ majetek přešel na stát před 

25. únorem 1948. 

SLK - cze: PA: bh/2007 

 

008968 - ANAL 043260 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K rekognici zadrţeného podezřelého jako neodkladného úkonu : K účasti obhájce 

zadrţeného podezřelého při rekognici.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 11, s. 320 - 324.  

 Pokud byla zadrţena osoba podezřelá ze spáchání trestného činu (v tomto konkrétním 

případě znásilnění) a nejsou k dispozici jiné prostředky (důkazy) pro zahájení jejího 

trestního stíhání, můţe mít rekognice provedená ukázáním této osoby svědkovi 

(poškozenému) povahu neodkladného úkonu. Není vadou, ale naopak předností 

takové rekognice, účastní-li se jí zvolený obhájce zadrţeného podezřelého. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

008794 - ANAL 042836 

BERAN, Pavel 

Náboje ráţe .22 LR.  

In: Zbraně a náboje. - 20074, č. 12, s. 48 - 51, obr.  

 Hodnocení nábojů ráţe .22 LR. Autor dospěl po zkoumání k závěru, ţe u nás jsou v 

současné době dostupné tyto náboje: nejrychlejší - CCI Stinger aa CCI Quick Shok, 

nejsilnější - Winchester Laser, CCI Velocitor a nejúčinnější - CCI Velocitor. 

CZ - cze: PA: če/2007 
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008902 - ANAL 043220 

DICKE, W. 

Tödliches Risiko [Riziko smrti].  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 11, s. 27 - 28.  

 Mnoţící se případy smrtelných zranění způsobených i policisty, na něţ někdo mířil 

replikou skutečné střelné zbraně. Jen od srpna do konce září 2007 se staly v Německu 

tři takové případy. Základní typy napodobenin střelných zbraní, rizika jejich 

pouţívání a nošení. BRD - ger: PA: bh/2007 

 

008776 - ANAL 042834 

HELEBRANT, Martin 

Náboje 45 ACP od firmy Norinco. 

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 11, s. 22 - 23, obr.  

 Posouzení kvality nábojů čínské firmy Norinco - 45 ACP, která je srovnatelná s 

produkcí solidního a zavedeného evropského výrobce, jakým je Sellier & Bellot. 

Nízká cena nábojů. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008766 - ANAL 042830 

KLOZÍK, Pavel 

Heckel & Koch P30 V3.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 11, s. 5 - 7, obr.  

 Pistolí P30 se německé zbrojovce Heckel & Koch podařilo vytvořit stavebnicovou 

koncepci obranné a sluţební zbraně šité na míru širokému okruhu ozbrojených sborů 

a civilních zákazníků. Ze sedmi vyráběných modelů lišících se spoušťovým 

mechanismem a ovládacími prvky autor dostal moţnost vyzkoušet model P30 V3. 

Výsledky testu, technická data, popis pistole. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008768 - ANAL 042832 

KLOZÍK, Pavel 

Co umí CZ 92.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 11, s. 15 - 17, obr.  

 Představení jedné z nejlepších pistolí ráţe 6,35 mm CZ 92 vyráběné Českou 

zbrojovkou Uherský Brod. Výsledky ověření jejích praktických vlastností. Popis 

zbraně a technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2007 
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008775 - ANAL 042833 

KLOZÍK, Pavel 

Obranné revolvery Taurus.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 11, s. 20 - 21, obr.  

 Představeny dva obranné revolvery Taurus 445 TB2C ráţe 44 Special a Taurus 450 

SS2ULC ráţe 45 Colt. Popis a technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008833 - ANAL 043067 

LIŠKA, Přemysl 

Brokovnice jako automatický granátomet.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 11, s. 25, 3 obr.  

 Charakteristika a popis automatické brokovnice AA-12. Střelivo. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

POLITOLOGIE 

 

008625 - ANAL 043018 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Informační politika napříč Evropou.  

In: 112. - 6, 2007, č. 10, s. 19, 1 obr.  

Akce: Informační politika napříč Evropou [Konference]. Ostrava (ČR), 10.09.2007-

11.09.2007.  

 Ve dnech 10.-11.9.2007 se v Ostravě konal 4. ročník mezinárodní konference 

Informační politika napříč Evropou zaměřená na otázky bezpečnosti našeho 

kontinentu. Integrované bezpečnostní centrum (IBC). Bezpečná komunikace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008800 - ANAL 042393 

JÍLKOVÁ, Eva 

Makroekonomické souvislosti zabezpečení obrany státu.  

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 10, s. 31 - 33, lit. 4.  

 Změna tradičního obranného úkolu armády a odlišný rozměr komplexního zajištění 

obrany státu. Souvislost s ekonomikou, vliv ekonomických změn na obrannou 

politiku, rozšiřování spolupráce se soukromým sektorem, vznik prostoru pro korupční 

jednání. Kritéria hodnocení ekonomického systému, hodnocení obrany z pohledu  
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teorie veřejného statku, ekonomické aspekty obrany a specifika zabezpečení obrany 

státu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008609 - ANAL 042327 

MAKARIUSOVÁ, Renata 

Organizace spojených národů a nevládní organizace.  

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 9, s. 32 - 34.  

 Politický statut mezinárodních nevládních organizací (čl. 71 Charty OSN) a snahy 

těchto organizací efektivně a oficiálně uplatňovat svůj vliv prostřednictvím OSN. 

Konzultativní statut mezinárodních nevládních organizací. Rezoluce ECOSOC 288B 

a 1296 (Ekonomická a sociální rada). Vztahy mezinárodních nevládních organizací k 

OSN. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

008876 - ANAL 041945 

SCHÄUBLE, Wolfgang 

Aktuelle Sicherheitspolitik im Lichte des Verfassungsrechts [Současná bezpečnostní 

politika ve světle ústavního práva]. 

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 7, s. 210 - 213, lit. 4.  

 Úvod: Německo je v zorném poli mezinárodního terorismu. To dokázaly nedávno 

připravované teroristické útoky, ke kterým se přihlásila islámská unie Dţihád. 

Vzhledem k těmto výzvám musí náš stát zůstat akceschopným, chceme-li zajistit 

bezpečnost a udrţet důvěru našich občanů v obranyschopnost právního státu. Článek 

je rozvrţen do následujících bodů: 1. Odpovědnost vlády, parlamentu a justice za 

uskutečnění demokratického právního státu, 2. Zrušení hranic mezi vnitřní a vnější 

bezpečností, 3. Státní opatření k zajištění bezpečnosti, 4. Informace a informační sítě 

jako předpoklad státních bezpečnostních opatření, 5. Změny v německé ústavě, 6. 

Akceschopnost státu přispívá k pocitu důvěry a klidu. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

008799 - ANAL 042392 

TŮMA, Miroslav 

Dočkáme se militarizace vesmíru a je takový případný vývoj ţádoucí? 

In: Mezinárodní politika. - 31, 2007, č. 10, s. 28 - 30.  

 Problematika vojenského vyuţívání kosmického prostoru. Snahy o zabránění 

militarizace vesmíru. Mezinárodní legislativa a její účinnost. Současné vyuţívání 

vesmíru a hrozba tzv. kosmické tříště. Antisatelitní prostředky (ASAT). Národní 

vesmírná politika USA a jejich postoj ke smlouvě zamezující zbrojní závody v 

kosmu. Nutnost mezinárodněprávního zajištění kosmu. CZ - cze: PA: bh/2007 
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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 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

008808 - ANAL 042838 

DOLINA, Miroslav 

Létající četníci a policisté.  

In: Naše vojsko. - 3, 2007, č. 11, s. 14 - 15, obr.  

 Činnost Policie ČR letecké sluţby. Historie letecké sluţby. Nasazování policejních 

vrtulníků zejména při pátracích a dopravních akcích. Další akce, při kterých je 

vyuţívána Policie ČR letecká sluţba. Současná letecká technika, vybavení vrtulníků. 

Vize do budoucna. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

008994 - ANAL 043124 

DUBSKÝ, Michal 

Záchrana pohřešovaných osob v terénu. Nová typová činnost sloţek IZS. 

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 12, 1 obr.  

 Soubor typové činnosti sloţek integrovaného záchranného systému při společném 

zásahu při záchraně pohřešované osoby společnou pátrací akci v terénu (STČ 07/IZS). 

Zapojení sloţek IZS do pátrání po pohřešovaných osobách. Zásady společné pátrací 

akce v terénu – STČ 07/IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008996 - ANAL 043126 

KLÍMA, Jaroslav 

Účinná pomoc vojáků při zásahu.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 15, 2 obr.  
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Dne 27.7.2007 byla na tísňovou linku 112 operačního a informačního střediska 

(OPIS) HZS Plzeňského kraje oznámena událost se ţádostí o pomoc o vyproštění 

traktoru z vodní nádrţe. Spolupráce armády a HZS při zásahu. Popis zásahu. 

Likvidační práce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008997 - ANAL 043127 

MICHALÍČKOVÁ, Iva 

Sloţky IZS Libereckého kraje procvičovaly likvidaci následků nákazy slintavkou a 

kulhavkou.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 16 - 17, 2 obr.  

Akce: Zdolávání následků nákazy a likvidace chovu krav onemocněných slintavkou a 

kulhavkou [Taktické cvičení]. Liberecký kraj (ČR), 09. 2007.  

 V polovině září 2007 organizoval HZS Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským 

úřadem LK taktické cvičení sloţek integrovaného záchranného systému Libereckého 

kraje, jehoţ námětem bylo zdolávání následků nákazy a likvidace chovu krav 

onemocněných slintavkou a kulhavkou. Námět cvičení. Cíl cvičení. Nasazení sil a 

prostředí. Průběh cvičení. Vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008998 - ANAL 043128 

NITRA, Josef 

Cvičení zahájil úder blesku.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 17 - 18, 4 obr.  

Akce: MERO 2007 [Taktické cvičení]. Nelahozeves (ČR), 03.10.2007.   

 Dne 3.10.2007 se na Centrálním tankovišti ropy společnosti MERO ČR, a.s., v 

Nelahozevsi, uskutečnilo taktické cvičení sloţek IZS "MERO 2007". Účastnilo se ho 

pět desítek hasičů z jednotek HZS Středočeského kraje a HZS podniku Kaučuk, a.s. a 

Kralupy N/VL. Průběh cvičení. Zabezpečení ochrany před poţárem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008995 - ANAL 043125 

PILAŘ, Aleš 

Praktické poznatky k realizacím pátracích akcí.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 13 - 14, 1 obr.  

 Problematika pátrací akce. Praktická realizace pátracích akcí staví na několika 

hlavních prvcích. Nejdůleţitější  z nich je vedení - velení pátrací akce a plánování. 

Definice "pátrací akce". Uţitečné pomůcky pro činnost pátračů samotných. Štáb  
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vedení akce. Plánování při pátrací akci, mapy, vyuţití GPS při pátracích akcích. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008993 - ANAL 043123 

PODHRADSKÝ, Jan 

Zkoušky hasiva NOVEC 1230.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 11, 1 obr.  

 Zkouška hasiva NOVEC 1230 probíhaly v Technickém ústavu poţární ochrany v 

Praze - Modřanech za účelem verifikace hasicích schopností, které jsou podkladem 

pro posouzení shody a emise certifikátů hasiva. Charakteristika hasiva NOVEC. 

Provedení zkoušky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

008999 - ANAL 043129 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělání v ochraně obyvatelstva v Evropě.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 19, 1 obr.  

 Publikace s názvem "Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Evropě". Smyslem 

publikace je poskytnout základní informace o přístupu ke vzdělání v oblasti ochrany 

obyvatelstva na celostátní úrovni ve 14 vybraných evropských státech. Části této 

publikace. Publikace je určena především profesionálním pracovníkům ochrany 

obyvatelstva, pracovníkům veřejné správy, kteří se touto problematikou zabývají. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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