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ALKOHOL, DROGY 

 

009435 - ANAL 043376 

BARTOŠOVÁ, Radka - CHOMYNOVÁ, Pavla - ORLÍKOVÁ, Barbora 

Drug Situation in the Czech Republic in 2006 : Annual Report Summary [Drogová 

scéna v České republice. Souhrn výroční zprávy] ; Přel: Jindřich Bayer.  

In: Zaostřeno na drogy. - 5, 2007, č. 6, s. 1 - 12, 7 tab., 7 grafů, 3 mp.  

 Trendy uţívání drog v roce 2006 a institucionální zajištění drogové politiky. Uţívání 

drog a jeho souvislosti. Prevence, léčba závislostí, harm reduction. Trestněprávní data 

- drogová kriminalita, dostupnost drog, jejich kvalita. Přeloţeno z č. 5/2007. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009468 - ANAL 043714 

IZÁKOVÁ, Ľ. - FLEISCHER, J. - TURČEK, M. 

Problematika škodlivého uţívania a závislosti od alkoholu u hospitalizovaných 

pacientok.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 271 - 282, 2 grafy, lit. 13.  

 Na ţenském oddělení Psychiatrické kliniky LF UK a FNSP v Bratislavě se sledoval 

výskyt problematiky škodlivého uţívání a závislosti na alkoholu u hospitalizovaných 

pacientek. Materiál a metody. Demografické a klinické charakteristiky. Výsledky, 

diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

009446 - ANAL 042865 

KOUKAL, Milan 

Alkohol dnes: mýty a pravdy.  

In: 21. století. - 2008, č. 2, s. 10 - 12, obr.  

 Prezentace protikladných názorů na poţívání alkoholu. Příznivé i negativní účinky 

alkoholu pro lidský organismus. Uvedena časová tabulka "vystřízlivění" muţe o 

hmotnosti 60 kg, jenţ má zdravá játra. Rekordy alkoholiků.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009470 - ANAL 043716 

NEŠPOR, Karel 

Imaginace a závislosti.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 297 - 306, lit. 23.  
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Imaginace se uplatňuje při vzniku a udrţování návykových nemocí a lze ji vyuţívat i 

při jejich léčbě, jak o tom svědčí údaje z literatury týkající se závislosti na tabáku a 

patologického hráčství. Vztah mezi imaginací a sugestivním působením a imaginací a 

relaxací. Omezování podnětů, které vyvolávají rizikové fantazie a baţení, o imaginaci 

a tělesném cvičení a o imaginaci a smíchu či humoru. Vlastní zkušenosti. 

SLK - cze: PA: ká/2008 

 

009472 - ANAL 043718 

NOVOTNÝ, V. 

Problematika závislostí na 160. výročnej konferencii Americkej psychiatrickej 

asociácie.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 316 - 318 

Akce: Problematika závislostí [Konference]. San Diego (USA), 19.05. 2007-

24.05.2007.  

 Dne 19.-24.5.2007 se konala v San Diegu 160. výroční konference k problematice 

závislostí. Kongres by k rozdělen na tradiční prezentační formy. Výběr přednášek z 

této konference. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

009469 - ANAL 043715 

NOVOTNÝ, V. - HERETIK, A. - PEČEŇÁK, J. - RITOMSKÝ, A. 

Epidemiológia alkoholizmu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 283 - 296, 2 tab., lit. 37.  

 Epidemiologie alkoholismus a vrstvy tohoto problému. Americké a evropské 

epidemiologické studie alkoholismu. Další studie. CAGE a alkoholismus. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

009467 - ANAL 043713 

OKRUHLICA, Ľ. - MAJDOVÁ, M. - SLEZÁKOVÁ, S. - HOLČÍKOVÁ, S. 

Desaity rok metadónovej udrţiavacej liečby v CPLDZ Bratislava : 2. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 259 - 270, 2 grafy, lit. 9.  

 Informace o metadonovém udrţovacím programu pro pacienty se závislostí na 

opiátech v Centru pro léčbu drogově závislých. Pacienti a metody. Výsledky, diskuse 

a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 
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009471 - ANAL 043717 

SKÁLA, J. 

Koncepce celkové protialkoholní péče v Praze.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 5, s. 309 - 312 

 Návrh a perspektivní plán koncepce celkové protialkoholní péče v Praze. 

Protialkoholní ambulantní péče v Praze od r. 1928. Návrh na sjednocení ambulantní a 

ústavní protialkoholní péče. Etapy provádění návrhu. Vazba PAP na psychiatrická 

oddělení i na OUNZ. Navrhovaná sjednocení a dosavadní směrnice o protialkoholní 

péči.  

SLK - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009415 - ANAL 043681 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 4, s. 3 - 6, 1 obr., lit. 6.  

 Domácí násilí a pronásledování bývalého partnera. Další podoba násilí. Jde o slídění, 

obtěţování, pronásledování.Mezinárodně je tento delikt označován jako stalking. 

Zvláštnosti pronásledování, které je pokračováním domácího násilí. Defenzivní a 

ofenzivní stalking. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009445 - ANAL 042864 

DIBLÍKOVÁ, Simona - HOLAS, Jakub - LUPTÁKOVÁ, Marina - SCHEINOST, 

Miroslav - TOMÁŠEK, Jan 

7. výročí konference Evropské kriminologické společnosti – Bologna 2007.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 12, s. 29 - 34.  

Akce: 7. výročí konference Evropské kriminologické společnosti [konference]. 

Bologna (ITÁLIE), 26.09.2007-29.09.2007.  

 Autoři článku seznamují s výběrem toho nejzajímavějšího, co bylo v rámci uvedené 

konference moţno vyslechnout. Ústředním tématem se stala problematika prevence 

kriminality a rasově motivovaná trestná činnost. ČR měla v Bologni zastoupení mimo 

jiné na semináři věnovaném ekonomické a finanční kriminalitě.  

CZ - cze: PA: če/2008 
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009401 - ANAL 043370 

HEIMES, Michael 

"Keine Chance mehr für Bullies" : Strategie zur Bewältigung und Reduzierung von 

Gewalt an Schulen [Nedat uţ více šanci tyranům. Strategie zvládání a omezování 

násilí na školách]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 29 - 30.  

 Rostoucí násilí mezi školními dětmi a mládeţí. Vytvoření strategie k jeho potírání a 

prevenci. Spolupráce školy a rodičů. Vznik konfliktů, zkušenosti z jejich řešení. 

Realizace preventivní strategie a policejní praxe. Evaluace preventivních programů. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009417 - ANAL 043683 

I muţi mají důvod přijít do poradny.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 4, s. 14 - 15, 3 grafy.  

 V prvních třech čtvrtletích roku 2007 zaznamenaly poradny BKB 663 případů 

trestných činů. Druhy trestných činů - srovnání let 2006 a 2007 (1.- 3. čtvrtletí). 

Neoznámené trestné činy. Muţi v poradnách BKB a jejich vztah k trestné činnosti - 

srovnání let 2000 - 2007. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009489 - ANAL 041987 

KNECHT, Thomas 

Jugendgewalt - Jugendkriminalität : Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 

Bewältigung zu bieten ? [Násilí mládeţe – kriminalita mládeţe. Co můţe psychiatrie 

poskytnout k objasnění a překonání ?].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 1, s. 55 - 60, 1 obr., lit. 21.  

 Násilí mladistvých je dnes nejčastějším tématem veřejných diskusí. Odborníci 

nejrůznější provenience se snaţí tento jev vysvětlit a vynalézt bezpečnostní opatření. 

Jednoduché koncepce a modely řešení samozřejmě na tento sloţitý fenomén nestačí. 

V našem příspěvku pojednáváme o této závaţné problematice z hlediska psychiatrie. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009405 - ANAL 043671 

LINHART, Jaroslav 

Komise EU - Protiteroristická opatření.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 11.  

 Od roku 1999 posiluje EU svou akceschopnost v boji proti terorismu a 

organizovanému zločinu. Útoky z 21. září změnily pohled na terorismus a ještě 

umocnily aktivitu EU na tomto poli. Nové návrhy Komise EU mají za cíl rozšířit  



 6 

současnou protiteroristickou legislativu z roku 2002. Dělení balíčku návrhů dle 

zaměření do několika skupin. Seznam opatření, která je třeba učinit, aby se výbušniny 

nedostaly do nesprávných rukou. Evidence cestujících na letech z a do EU. Druhá 

zpráva o provádění rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu. Je třeba vyváţit boj 

proti terorismu s ochranou práv jednotlivce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009486 - ANAL 041984 

NOLL, Thomas 

Prognosen zur Einschätzung des Rückfallrisikos bei Gewalt- und Sexualstraftätern : 

Häufig verwendete Instrumente und ihre Aussagekraft [Prognózy k zhodnocení rizika 

recidivy u pachatelů násilné a sexuální kriminality. Často pouţívané prostředky a 

jejich přesvědčivost].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 12, s. 738 - 744.  

 V souvislosti s propuštěnými nebo zcela neregistrovanými pachateli závaţných 

trestných činů vzniká stále naléhavější otázka spolehlivé prognózy rizika recidivy 

nebo problému léčitelnosti těchto osob. Přehled prostředků kriminalistické prognózy. 

Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009402 - ANAL 043371 

PRONDZINSKI, Peter von 

Neue Formen von Gewalt : Checklist [Nové formy násilí. Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 31.  

 Shrnutí problematiky násilí a jeho forem. Výzkum násilí, jeho proces. Domácí násilí, 

mobbing a stalking, násilí na školách a ve sportu. Nové formy násilí zejména mezi 

mládeţí a školními dětmi. Některé krajní formy násilí. Prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009478 - ANAL 043383 

ROBERTZ, Frank J. 

Wann und wie wirken kriminalpräventive Programme an Schulen? [Kdy a jak 

účinkují programy prevence kriminality na školách?].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 1, s. 33 - 34, 36 - 37.  

 Policejní programy prevence kriminality na školách. Součinnost policie a školy. Cíle 

programu, jeho obsah a realizace. Vyhodnocování účinnosti jednotlivých 

preventivních programů, konkrétní příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009448 - ANAL 041981 

ROSENFELD, Richard - FORNANGO, Robert 

The Impact of Economic Conditions on Robbery and Property Crime : The Role of 

Consumer Sentiment [Vliv ekonomických podmínek na růst loupeţí a trestných činů 

proti majetku. Průzkum názorů spotřebitele]. 

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 4, s. 735 - 770, 6 tab., 5 

grafů, lit. 45.  

 Myšlenka, ţe míra kriminality vzrůstá nebo klesá pod vlivem měnících se 

ekonomických podmínek, není nikterak nová. Stručný přehled studií na toto téma z 

80. a 90.let. Průzkum názorů spotřebitelů, metody tohoto průzkumu. Sociologické 

hypotézy. Ekonomická situace v USA v posledních třiceti letech a míra kriminality. 

Výsledky výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009409 - ANAL 043675 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, příloha s. 1 8, lit. 11.  

 Hlavním nástrojem kontroly kriminality je bezpečnostní politika státu. Její součástí je 

preventivní politika, která se zaměřuje na eliminaci kriminogenních faktorů a 

kriminálně rizikových jevů, na práci s pachateli a na pomoc obětem trestné činnosti. 

Definice "prevence kriminality". Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci 

celostním, regionálním i místním, a to na úrovni primární, sekundární a terciární. 

Východiska strategie Prevence kriminality na léta 2008 - 2011. Zkušenosti z realizace 

předchozích strategií prevence kriminality na léta 2008 - 2011. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009474 - ANAL 043379 

Tatort Internet - eine globale Herausforderung für die Innere Sicherheit : BKA-

Herbstagung [Místo činu internet - globální výzva vnitřní bezpečnosti. Podzimní 

zasedání Spolkového kriminálního úřadu]  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 1, s. 13 - 16.  

Akce: BKA-Herbsttagung. Wiesbaden (NĚMECKO), 20.11.2007-22.11.2007.  

 Vyuţívání internetu ke kriminální činnosti - krádeţe dat, bankovní kriminalita apod. 

Zneuţívání internetu teroristickými a extremistickými organizacemi a hnutími k 

propagaci svých záměrů a ideologií, šíření informací o metodách teroristického útoku 

atd. Internet a organizovaná kriminalita. Dynamika vývoje informační a počítačové 

kriminality, boj proti ní. Úkoly kriminální policie, diskuse o moţnostech potírání 

počítačové kriminality a prevence.  

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009419 - ANAL 043685 

VITOUŠOVÁ, Petra 

Projekt HRÁZ byl dokončen.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 4, s. 18 - 21.  

 Úspěšné zakončení projektu "HRÁZ". Vyhodnocení uţitku tohoto nejrozsáhlejšího 

projektu očima jeho realizátorů a supervizora. Etapy systémového řešení 

problematiky domácího násilí v ČR prostřednictvím aktivit nestátní organizace BKB. 

Devět aktivit projektu HRÁZ.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009414 - ANAL 043680 

VITOUŠOVÁ, Petra - ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Případy pronásledování v poradnách BKB.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 4, s. 9 - 11.  

 Závaţnost fenoménu "pronásledování" potvrzují i příběhy občanů, kteří v průběhu 

posledních let hledali pomoc v Bílém kruhu bezpečí. Odborné poradenství. Základní 

doporučení, která mohou přispět ke zlepšení situace oběti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009416 - ANAL 043682 

ZIMA, Vlastimil 

Po telefonu o pronásledování.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 4, s. 13, 1 tab.  

 Od zahájení svého provozu v září 2001 DONA linka, specializovaná linka důvěry pro 

pomoc obětem domácího násilí, zjišťuje při konzultacích s uţivateli sluţby mimo jiné 

i formy násilí, kterými násilná osoba zraňuje ohroţenou osobu. Statistiky případů 

pronásledování ve voláních DONA linky k 31.10.2007 (r. 2001 - 2007). Příběh z 

telefonu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009499 - ANAL 043414 

BUX, Shahid 

Muslim Youths, Islam and Violent Radicalisation: Addressing some Myths 

[Muslimská mládeţ, islám a radikalizace násilí].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 3, s. 267 - 278, lit. 28.  

 Obecně k radikalismu, terorismu, násilí a politickému extremismu. Muslimové ve 

Velké Británii a radikalizace části komunity, zvláště mládeţe. Tzv. nový terorismus, 

jeho vliv na společnost a nebezpečí dalšího rozdělení společnosti. Ze zpráv výborů  
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poslanecké sněmovny, politických představitelů a policie. Problematika potírání 

radikalismu i dělení společnosti. Muslimská rada ve Velké Británii MCB. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009493 - ANAL 041991 

COTÉ, Sylvana M. 

Sex Differences in Physical and Indirect Aggression : A Developmental Perspective 

[Rozdíly ve vývoji fyzické a nepřímé agresivity u muţů a ţen. Vývojová perspektiva].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 13, 2007, č. 3 - 4, s. 183 - 

200, 2 grafy, lit. 60.  

 Muţi obvykle pouţívají agresivitu častěji neţ ţeny. Studie zkoumá rozdíly mezi 

fyzickou agresivitou (uţívanou převáţně muţi) a nepřímou agresivitou (uţívanou 

převáţně ţenami). Zkušenost ukazuje, ţe většina dětí přestává pouţívat agresivitu 

během dětství, ale menšina nikoliv. Agresivita se pak vyvíjí v pozdějším věku ve 

formě fyzické agresivity (PA) nebo nepřímé agresivity (IA). Existuje však jen jedna 

skupina, tvořená převáţně ţenami, u které se frekvence agresivity stále zvyšuje. 

Výzkum dalších faktorů, které ovlivňují agresivitu v dospívajícím a dospělém věku. 

Závěr. 

NL - eng: PA: jv/2008 

 

009490 - ANAL 041988 

GRASER, Peter - FITTKAU, Karl-Heinz 

Die Gewalt ist rechts : Jugendliche und heranwachsende Tötungsdelinquenten in 

Brandenburg und der Einfluss rechtsextremistischen politischen Gedankengutes 

[Násilí je pravičák. Mladí a dospívající pachatelé trestných činů zabití v Braniborsku 

a vliv pravicově extrémistické politické ideologie].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 1, s. 32 - 39, 12 tab., lit. 28.  

 Studie vychází z celkového úhrnu pravomocně odsouzených trestných činů zabití a 

ptá se, do jaké míry se na nich podílela pravicově orientovaná východoněmecká 

dospívající mládeţ. Průzkum byl tedy proveden jinak, neţ v dřívějších studiích a 

můţe přinést novou odpověď na staré otázky. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009526 - ANAL 043425 

HOSSER, Daniela - WINDZIO, Michael - GREVE, Werner 

Guilt and Shame as Predictors of Recidivism [Recidivita a pocit studu a viny].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 1, s. 138 - 152, 3 obr., 3 tab., lit. 39.  

 Výsledky opakovaných průzkumů v 6 nápravných zařízeních pro mladistvé pachatele 

(mezi 1243 vězni) k otázkám pocitů studu a viny a jejich vlivu na recidivu trestné 

činnosti po jejich propuštění. Pocitová motivace pro usměrnění dalšího chování ve 

společnosti. Výsledné tabulkové přehledy a grafy. USA - eng: PA: bv/2008 
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009524 - ANAL 041548 

JANES, Laura 

Children who commit sexual offences: Some legal anomalies and practical 

approaches to the law [Děti, které se dopustily sexuálního zločinu: Některé legální 

odchylky a praktické přístupy k právu].  

In: The Howard Journal of Criminal Justice. - 46, 2007, č. 5, s. 493 - 499, lit. 4.  

 Mladiství odsouzení za sexuální zločiny, jejich léčba a zacházení s nimi. Zkušenosti z 

praxe ve Velké Británii a Walesu.  

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009547 - ANAL 041550 

QUIRKE, Brendan Joseph 

A critical appraisal of the role of UCLAF [Kritické hodnocení úlohy UCLAF].  

In: Journal of Financial Crime. - 14, 2007, č. 4, s. 460 - 473, 1 tab., lit. 27 .  

 Struktura a poslání UCLAF (Unité de Coordination de la Lutte Anti-Fraud). 

Spolupráce s členskými státy EU. Kritické hodnocení činnosti UCLAF. Úkoly do 

budoucnosti, perspektivy. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009492 - ANAL 041990 

TREMBLAY, Richard E. 

The Development of Youth Violence : An Old Story with New Data [Vývoj 

agresivity mladistvých. Stará historie s novými daty].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 13, 2007, č. 3 - 4, s. 161 - 

170, 2 grafy, lit. 34.  

 Abychom zabránili agresivitě mladistvých, je nutno znát její vývoj v dětském věku. 

Dlouhodobé studie ukazují, ţe dětská agresivita se nejvíce vyvíjí od konce druhého 

roku do konce čtvrtého roku po narození. Je správné, ţe mnoho dětí se učí zvládat 

toto nebezpečné asociální chování ještě před koncem tohoto kritického období. 

Předškolní věk je nejvhodnější období pro prevenci pozdějšího vývoje chronické 

fyzické agresivity. Závěr. 

NL - eng: PA: jv/2008 

 

009512 - ANAL 043420 

VILJOEN, Jodi L. - SCALORA, Mario - CUADRA, Lorraine - BADER, Shannon - 

CHÁVEZ, Verónica - ULLMAN, Daniel - LAWRENCE, Lisa 

Assessing Risk for Violence in Adolescents Who Have Sexually Offended 

[Rizikovost násilné kriminality u adolescentních pachatelů sexuální kriminality].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 1, s. 5 - 33, 7 tab., lit. 48.  
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Rizikovost recidivy mladistvého pachatele sexuální kriminality v pozdějším věku a v 

dospívání. Systémy a nástroje odhadování těchto rizik. Bliţší porovnání a seznámení 

se systémy statistických metod J-SOAP-II, J-SORRAT-II a SAVRY. Analýza 

výsledků průzkumu u vzorku 169 adolescentů. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

009488 - ANAL 041986 

BURRATH, Steffi 

Gesichtsweichteilrekonstruktionen zur Identifizierung unbekannter Toter 

[Rekonstrukce měkkých částí obličeje k identifikaci neznámých mrtvých].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 12, s. 761 - 764, 5 obr. 

 Přehled dříve pouţívaných metod. Charakteristika moderních metod rekonstrukce 

měkkých částí obličeje. Předpoklady úspěšné vědecké metody. Vzhledem k velkému 

počtu případů jsou moderní vědecké metody vyuţívány jen zřídka. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009487 - ANAL 041985 

SCHWARZ, Lothar 

Das ideale daktyloskopische Spurensicherungslabor : Eine zukunftsweisende 

Anleitung und die konzeptionellen Hintergründe [Ideální daktyloskopická laboratoř 

pro zajištění stop. Perspektivní návod a koncepční pozadí].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 12, s. 751 - 754, 3 obr., lit. 3. 

 Skupina expertů se dva roky zabývala otázkou, jak by měla vypadat moderní 

laboratoř pro zajišťování stop. Výsledky výzkumu. Metodika a strategie výzkumu. 

Charakteristika moderní daktyloskopické laboratoře. Perspektivy do budoucna. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009530 - ANAL 043400 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Zkoumání pneumatik, skla a tkanin vozidla.  

In: Naše policie. - 15, 2008, č. 1, s. 7. 

 Kriminalisticko-technické zkoumání pneumatik, příčin jejich poškození a výrobních 

vad. Zkoumání skla především v souvislosti s vyšetřováním krádeţí vloupáním a 

dopravními nehodami. Charakteristiky poškození skla a jeho mechanismy. Zkoumání 

mechanicky poškozených tkanin, zejména řeznými nebo bodnořeznými nástroji. CZ - 

cze: PA: bh/2008 
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009566 - ANAL 043729 

SVOBODOVÁ, Kateřina - STRAUS, Jiří 

Co prozradí zločince.  

In: Týden. - 15, 2008, č. 5, s. 32 - 37, 11 obr. 

 Seznámení s forenzní biomechanikou. Rozhovor s J. Strausem k této problematice. 

Pátrací metody. Zkoumání DNA, otisky mozku, odorologie, entomotologie, 

daktyloskopie, biometrické metody, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, 

portrétní identifikace, fonoskopie, balistika, antropologie. Vyuţití biomechaniky. 

Mikrostopy. Kasuistiky. Pátrání po pachateli. Výzkumy "bipedální lokomoce". 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009407 - ANAL 043673 

BÁRTÍKOVÁ, Jana 

Policisté na koních.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 18, 1 obr.  

 Činnost a úkoly jízdní policie. Republiková policie. Výcvik koní i policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009498 - ANAL 043413 

BREEN, Michael E. - JOHNSON, Brian R. 

Citizen Police Academies: An Analysis of Enhanced Police-Community Relations 

among Citizen Attendees [Analýza rozvoje vztahů policie s veřejností v rámci 

systému Policejních akademií].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 3, s. 246 - 266, 4 tab., lit. 48.  

 Systém tzv. veřejných (lidových) policejních akademií v USA. Cíle a význam tohoto 

institutu (CPA - Citizen's Police Academy) pro spolupráci s veřejností. Historie a 

rozvoj systému CPA po území USA a v jednotlivých státech. Základní informace k 

organizaci a náplni kurzů CPA. Idea CPA vzniká v r. 1977 ve Velké Británii. Přehled 

studií ke zhruba 20leté historii CPA v USA. Některé další aplikace systému. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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009507 - ANAL 041996 

CHANEY, Mark A. 

Guidance from a Mentor Helps Avoid the Pitfalls of Many New Police Chiefs [Rady 

zkušeného instruktora často pomáhají novým policejním náčelníkům vyvarovat se 

skrytého nebezpečí].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 1, s. 42 - 45.  

 Noví policejní náčelníci často nastupují do své funkce neadekvátně připraveni. 

Neznají způsob, jak se vyhnout obvyklým chybám a všem nástrahám policejní 

činnosti. Článek přináší přehled nejčastějších chyb, kterých se policejní náčelníci 

dopouštějí a které mohou ohrozit výkon jejich funkce. Uvedené body se týkají hlavně 

ekonomických, rozpočtových problémů, policejní strategie, politických znalostí, 

chybného posuzování podřízených, jednání s podřízenými, vztahu k místním médiím 

apod. Závěrečné poznámky. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009594 - ANAL 044002 

HELPENS, Emmanuel 

Le Code de déontologie des services de police [Deontologický kodex policejních 

sluţeb].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 87, 2007, č. 11, s. 924 - 933.  

 V Belgii byl vypracován v květnu 2006 Kodex deontologie policejních sluţeb, který 

shrnul úlohu policie ve společnosti a stanovil její základní úkoly a povinnosti. Vztah 

mezi deontologií a kázní. Deontologická komise a její činnost. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

009410 - ANAL 043676 

LIŠKA, Přemysl 

Komunikací k záchraně ţivotů.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 25, 1 obr.  

 Základní učební a metodická pomůcka pro výuku policistů, kteří se mohou ocitnout v 

situacích, kde optimální způsob komunikace a dobře zvolený postup jednání můţe 

pomoci odvrátit hrozící násilí či dokonce zachránit lidské ţivoty. Definice pojmu 

krizové situace z hlediska zakročujícího policisty. Hlavní typy, které mohou nastat ve 

výkonu policejní sluţby. Druhá část se jiţ vztahuje k samotné akci. Provází nás od 

prvotních událostí aţ k závěru takového zákroku. Jednotlivé linie moţného vývoje 

události od příjezdu a přípravy na místě a navazování rozhovoru. Třetí část seznamuje 

se zvláštními okolnostmi, které mohou ovlivňovat průběh krizové komunikace. 

Výuka krizové komunikace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009548 - ANAL 041551 

MCCARTY, William P. - ZHAO, Jihong "Solomon" - GARLAND, Brett E. 

Occupational stres and burnout between male and female police officers : Are there 

any gender differences? [Pracovní stres a pocit vyhoření mezi muţskými a ţenskými 

policisty. Jsou nějaké rozdíly mezi pohlavími?].  

In: Policing : An international Journal of Police Strategies & Management. - 30, 2007, 

č. 4, s. 672 - 691, 3 tab., 1 příl., lit. 78. 

 Rozdílná úroveň pracovního stresu a pocitu vyhoření u muţů a ţen v řadách policie. 

Hlavní příčiny stresu a vyhoření: stres z pracovního prostředí, byrokratický charakter 

policejní organizace atd. Vztah mezi pohlavím a úrovní stresu a pocitu vyhoření.  

Rozdílné podmínky snášení stresu - pracovní podmínky, velikost oddělení atd. 

USA - eng: PA: vy/2008 

 

009412 - ANAL 043678 

MOULISOVÁ, Marcela 

Kvality "typického" policisty? 

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 38 - 39, 2 grafy.  

 Výzkum obrazu typického a ideálního policisty. Profily "typického" a "ideálního" 

policisty. Objekt zkoumání, pouţitá metoda a vzorek zkoumaných osob. Profily 

hodnocení policistů z pohledu času. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009438 - ANAL 043378 

Reform der Polizeiausbildung : Der Bachelor [Reforma policejního vzdělávání. 

Bakalářské studium].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 1, s. 1 - 31.  

 Boloňská deklarace a její praktická aplikace v německém policejním školství. 

Organizace a struktura policejních vysokých škol, jejich cíle, charakter výuky, 

modely studijních programů, absolventi a jejich uplatnění v praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009506 - ANAL 041995 

SPRAFKA, Harvey - KRANDA, April H. 

Institutionalizing Mentoring in Police Departments [Institucionalizovat školení v 

policejních úřadech].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 1, s. 46 - 49.  

 Výuka (mentoring) je vzájemně prospěšný vztah, kdy starší zkušený policejní 

pracovník (mentor) předává své vědomosti a zkušenosti mladšímu kolegovi (protégé). 

Tato výuka má tři hlavní cíle: podporovat profesionální růst, podnítit osobní motivaci,  
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zvýšit efektivitu policejních sluţeb. Rozdíl mezi instruktáţí formální a neformální. 

Povinnosti instruktorů a ţáků. Osobní vztahy mezi instruktory a ţáky. Sporné otázky. 

Řešení problémů. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009411 - ANAL 043677 

VANĚK, Jan J. - JEDLIČKA, Zdeněk 

Kritický moment na dohled. 

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 30 - 31, 2 obr.  

 Rozhovor s ředitelem Vyšší policejní školy v Pardubicích. Pardubická škola je 

zaměřená pro policisty Sluţby kriminální policie a vyšetřování a pracovníky 

operačních středisek. Výběrové řízení. Formy studia. Zkoušky, kurzy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

009561 - ANAL 043724 

ČERNÁ, Ivana 

Péče o děti ohroţené sociálním vyloučením v ČR a dalších zemích Evropské unie.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 2, s. 1 - 6.  

 Aspekty péče o vymezenou skupinu dětí v ČR a některé zajímavé projekty a instituty, 

jeţ jsou realizovány v jiných zemích EU. Systém financování. Základní 

charakteristika institutu profesionální náhradní výchovy. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009565 - ANAL 043728 

HOVORKA, Daniel 

Zastupování dítěte orgánem PPOD v adhezním řízení.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 2, s. 23 - 24.  

 Postup v adhezním řízení v případech, kdy orgán sociálně-právní ochrany je 

ustanoven opatrovníkem týranému dítěti. V novém trestním řízení jsme s vymáháním 

odškodnění většinou odkázáni na občansko-právní řízení. Moţnosti poškozeného - 

procesní právo. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009563 - ANAL 043726 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 2, s. 15 - 18.  

 Návrh rekodifikace občanského práva. Zásady rekodifikace. Novinky v oblasti 

rodinného práva. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009555 - ANAL 042000 

MATOUŠEK, Ludvík 

Nad některými rozhodnutími soudní moci ve věci jmenování soudců prezidentem 

republiky.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 1, s. 41 - 59, lit. 42.  

 K pravomoci prezidenta republiky jmenovat soudce a způsobu jejího výkonu se v 

poslední době třikrát vyjádřila soudní moc (správní soudnictví): 1) usnesení 

Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 148/2005 - 9, 2) rozsudek Nejvyššího správního 

soudu v Brně č.j. 4 Aps 3/2005 - 35, 3) rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 

127/2006 - 122. Rozbor těchto usnesení. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009567 - ANAL 043730 

POMAHAČ, Richard 

Znovuzrození Evropské unie.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 3, příloha s. 1 - 4.  

 Podpis Lisabonské smlouvy. Mezivládní konference vyzvala zároveň k urychlenému 

dokončení ratifikačních procesů v členských státech tak, aby Smlouva mohla vstoupit 

v platnost dnem 1.1.2009. Listina základních práv EU. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009600 - ANAL 044005 

RŮŢIČKA, Miroslav 

Kontrola a dohled v soustavě státního zastupitelství : [Část 1].  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 1, s. 44 - 50.  

 Problematika vnitřní kontroly v soustavě státního zastupitelství jak ji upravuje trestní 

řád. Zásahy do práv a svobod osob v trestním řízení a moţnosti obrany dotčených 

osob. Pojetí a druhy kontroly (kontrola, dohled, dozor). Kontrolní instituty podle 

trestního řádu a kontrolní instituty podle zákona o státním zastupitelství. Mechanismy 

kontroly podle zákoníku práce. CZ - cze: PA: bh/2008 
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009568 - ANAL 043731 

Smlouva pro novou Evropu.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 3, příloha s. 5.  

 Lisabonská smlouva reformuje evropské instituce a jejich pracovní postupy, posiluje 

demokratickou legitimitu EU a upevňuje její základní hodnoty. Smlouva je 

výsledkem jednání mezi členskými státy v rámci tzv. mezivládní konference. 

Základní rysy smlouvy. podrobnější informace na www.euroskop.cz, 

http://europa.eu/lisabon_treaty. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009599 - ANAL 044004 

ŠTURSOVÁ, Lucie 

Bezdůvodné obohacení de lege ferenda.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 1, s. 12 - 18.  

 Výklad pojmu bezdůvodného obohacení a jeho zařazení do systematiky občanského 

zákoníku. Bezdůvodné obohacení z hlediska dosavadní právní úpravy a návrhů de 

lege ferenda. Předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení, jeho skutkové podstaty. 

Negativní vymezení bezdůvodného obohacení. Právní následky bezdůvodného 

obohacení. Promlčení práva na vydání zisků z bezdůvodného obohacení. Bezdůvodné 

obohacení jako závazkový vztah. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009432 - ANAL 043373 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Procesní předpisy a rozhodčí řízení.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 12, s. 431 - 444.  

 Problematika aplikace procesních předpisů jinak předvídaných pro pouţití v civilním 

řízení před obecnými soudy v souvislosti s rozhodčím řízením v rámci rozhodování o 

návrzích na zrušení rozhodčího nálezu. Mezinárodněprávní rámec rozhodovacího 

řízení. Rozdílné reţimy upravující procesní strategii v jednání před obecnými soudy a 

rozhodčí řízení před rozhodci. Občanský soudní řád v souvislosti s rozhodčím 

řízením. Přehled vybraných právních řádů z pohledu vedení rozhodčích řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009422 - ANAL 043688 

FETTER, Richard W. 

Majetkové daně v rodině od 1.1.2008.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 1, s. 11 - 13.  

http://www.euroskop.cz/
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Významné změny v oblasti majetkových daní podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, přináší s účinností od 1.1.2008 

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Nové daňové výhody pro 

bezplatné převody - tj. darování a přechody - tedy dědění majetku v rodině. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009428 - ANAL 043694 

HEGER, Vladimír 

Visegrád: jednota v různosti.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 1, s. 18 - 19, 4 obr.  

Akce: Visegrád: Jednota v různosti [Jednání]. Praha (ČR), 21.11.2007- 22.11.2007.  

 Dne 21.-22.11.2007 byla v Praha hostitelkou jednání náměstků ministrů a státních 

sekretářů zemí Visegrádské čtyřky zodpovědných za veřejnou správu. Úroveň veřejné 

správy ve Slovenské republice, Polsku, Maďarsku a ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009436 - ANAL 043378 

HOLEŠÍNSKÝ, Petr - STRNAD, Michal 

Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 1, s. 7 - 16.  

 Nový insolvenční zákon (č. 182/2006 Sb.) je komplexní kodifikací úpadkového práva 

a dosavadní právní úpravu řešení úpadku staví na nových zásadách a odlišné 

systematice. Obecná charakteristika změn a zaměření se na nové samostatné způsoby 

řešení dluţníkova úpadku: reorganizace a oddluţení. Analýza těchto institutů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009441 - ANAL 042861 

HRUŠKA, Jiří 

Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 12, s. 13 - 18.  

 Autor se v článku zabývá institutem nutné obrany a stručně nastiňuje tendence při 

tvorbě znění ustanovení upravujícího tuto okolnost vylučující protiprávnost. Nutná 

obrana lege lata (13). Nutná obrana lege ferenda.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009440 - ANAL 042860 

KOLOUCH, Jan - SOUČEK, Josef 

Několik poznámek k specifikům dokazování softwarové kriminality.  
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In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 12, s. 6 - 12, 2 tab.  

 Problematika softwarové kriminality, míra "softwarového pirátství" v jednotlivých 

státech EU. Graficky je znázorněn vývoj míry "softwarového pirátství" v ČR a SR v 

letech 1991 - 2006. Jednotlivé formy softwarové kriminality. Právní úprava EU,  

specifika dokazování této kriminality. Specifika některých procesních úkonů a 

důkazních prostředků. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009427 - ANAL 043693 

KROUPA, Jiří 

Ústavní soud a daň z nemovitosti.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 1, s. 16 - 18, 2 obr.  

 Ústavní soud se opakovaně vyjádřil k otázce výkladu pojmu stavby pro účely zákona 

o dani z nemovitostí. Chápání pojmu stavby pro účely zákona o dani z nemovitostí ve 

světle aktuální judikatury. Rozdílnost chápání pojmu stavby. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009439 - ANAL 042859 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Poskytování právní pomoci při výslechu svědka.  

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

 Řešena otázka moţnosti a rozsahu poskytování právní pomoci svědkovi v rámci jeho 

výslechu orgány činnými v trestním řízení. Stručné shrnutí uvedené problematiky z 

pohledu platné právní úpravy. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009403 - ANAL 043669 

LINHARTOVÁ, Dagmar - MARTINŮ, Oldřich 

Česká republika, země Schengenu.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 6, 1 obr.  

 Schengenský prostor je území některých evropských států, zemí Schengenské 

dohody, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států kdekoliv, na 

kterémkoliv hraničním přechodu i mimo něj na tzv. "zelené hranici", aniţ by musely 

projít hraniční kontrolou, bez zdrţování a formalit. Podpisy Schengenské dohody. 

Základ Schengenské dohody. Vízová politika a kontrola hranic.  Bezpečnostní 

prohlídky policie. Průjezdy do vedlejších zemí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009421 - ANAL 043687 

LUŢNÁ, Romana 

Pozastavení a omezení rodičovské zodpovědnosti. 

 In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 1, s. 6 - 11.  

 Institut rodičovské zodpovědnosti byl do zákona o rodině zaveden novelou č. 

91/1998 Sb., která upravila moţnost soudu změnit rozsah rodičovské zodpovědnosti 

formou jejího pozastavení, omezení nebo zbavení. Vzor návrhu pozastavení a 

omezení rodičovské zodpovědnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009447 - ANAL 042866 

Mediace.  

In: Soudce. - 10, 2008, č. 1, 12 - 29.  

Základní informace týkající se mediace, soudní mediace ve Francii, kulatý stůl o 

mediaci. Diskuse o mediaci. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009423 - ANAL 043689 

MICHALOVÁ, Alena 

Vznik pěstounské rodiny v praxi.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 1, s. 22 - 24.  

 Vznik pěstounské rodiny v jednotlivých krocích. Povinnost absolvovat přípravu. 

Délka čekání na dítě. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009438 - ANAL 043378 

Reform der Polizeiausbildung : Der Bachelor [Reforma policejního vzdělávání. 

Bakalářské studium].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 1, s. 1 - 31.  

 Boloňská deklarace a její praktická aplikace v německém policejním školství. 

Organizace a struktura policejních vysokých škol, jejich cíle, charakter výuky, 

modely studijních programů, absolventi a jejich uplatnění v praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009462 - ANAL 041982 

WEBER, Sebastian 

Strafbarkeit der Holocaustleugnung in der Europäischen Union [Trestnost popírání 

holokaustu v Evropské unii].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 1, s. 21 - 24, lit. 22.  

 Úvod. Právní stav daného problému v Německu. Příslušné zákony stanoví, ţe 

popírání, schvalování, nebo zlehčování činů, prováděných v době nacismu je trestné, 

pokud proběhlo veřejně nebo ve veřejném shromáţdění. Rozbor skutkové podstaty v 

těchto případech. Právněpolitické zhodnocení v rámci Evropské unie. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009437 - ANAL 041980 

WILLIAMS, Marian R. - DEMUTH, Stephen - HOLCOMB, Jefferson E. 

Understanding the Influence of Victim Gender in Death Penalty Cases : the 

Importance of Victim Race, Sex-Related Victimization, and Jury Decision Making 

[Jakou roli hraje pohlaví oběti v případech udělování trestu smrti. Vliv rasy oběti a 

sexuální viktimizace na rozhodování poroty].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 4, s. 865 - 892, 4 tab., lit. 

57.  

 Stručný přehled dosavadního výzkumu. Jakou roli hraje pohlaví oběti v případech, 

kdy je udělen mimořádný trest. Podstata problému. Pohlaví a rasa oběti v kontextu 

soudního rozhodnutí. Viktimizice ţen. Vliv na rozhodování poroty. Pouţitá data. 

Metoda výzkumu. Výsledky výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009444 - ANAL 042863 

ZACHAR, Andrej 

Extrémizmus siekt a deštruktívnych kultov.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 12, s. 23 - 29.  

 Podstata extremismu sekt a destrukčních kultů. Projevy sekt a destruktivních kultů ve 

formě páchání trestných činů na Slovensku. Trestněprávní vyjádření jednotlivých 

skutkových podstat ve slovenském trestním zákoně. Podmínky, za nichţ by bylo 

moţné řešit extremismus sekt a destrukčních kultů.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009514 - ANAL 043422 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 1, s. 7 - 14.  
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Zákon č. 118/2005 Sb., z 6. 4. 2000, o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a jeho novelizace (zákonem č. 436/2004 a zákonem č. 73/2006 Sb). 

Vymezení pojmů a procedury spojené s vyrovnáním mzdových nároků zaměstnanců 

podniku v konkurzu. Povinnosti úřadu práce. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

009480 - ANAL 043385 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Ve jménu boje proti terorismu? : Mimořádná předávání a ochrana lidských práv.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 1, s. 8 - 15.  

 Definování tzv. mimořádného předávání (extraordinary rendition) - mimosoudní 

postup, kdy je jednotlivec nezákonně unesen, zadrţen nebo převezen do jiné země k 

výslechu spojenému většinou s izolací a mučením. Nejčastější trasy transferů, 

vyuţívání těchto mimořádných předávání tajnými sluţbami, zejména americkou CIA 

(v současnosti pod záminkou boje proti terorismu). Vytvoření tzv. globální pavoučí 

sítě a její fungování. Šetření praxe mimořádných předávání a konkrétní případy této 

praxe. Lidskoprávní aspekty mimořádných předávání. Nebezpečnost této praxe pro 

společnost, reálná hrozba dalšího zneuţívání boje proti terorismu, vysoké riziko 

omylu a zneuţití obecně. Negace práva a zákonnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009513 - ANAL 043421 

ČECH, Ondřej 

Evropské procesní právo - evropský platební rozkaz.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 1, s. 3 - 6, lit 

 Důvody zavedení a smysl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 

z 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu -nařízení 

EPIR. EPIR a ostatní prameny komunitárního práva a vnitrostátní normy. Působnosti, 

náleţitosti, průběh řízení, standardy pro doručení, podání odporu a výkon EPIR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009481 - ANAL 043386 

ČENTÉŠ, Jozef - MAGVAŠIOVÁ, Anna 

K aplikácii inštitútu konania o dohode o vine a treste.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2007, č. 1, s. 15 - 18.  

 Nové pojetí trestního řízení. Význam právní úpravy odklonů. Právní úprava řízení o 

dohodě o vině a trestu, jeho aplikace v praxi a dosavadní zkušenosti. Předpoklady 

dalšího rozšíření vyuţívání tohoto institutu. 

CZ - sla: PA: bh/2008 
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009515 - ANAL 043423 

DOLEŢEL, Vladimír 

Některé aspekty prorogační doloţky.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 1, s. 18 - 21, lit.  

 Nárůst smluv s mezinárodním prvkem jako důsledek rozvoje mezinárodního 

obchodování. Vztahy a případné spory s mezinárodním prvkem patřily vţdy mezi 

nejsloţitější. Legislativa a problémy spojené s prorogační doloţkou. Z evropských a 

českých zákonů o pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech. Komentáře k praxi podle zákona č. 97/1963 Sb. a k Nařízení 

Rady (ES) č. 44/2001. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009484 - ANAL 043389 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

K pojmu "výkon trestněprávních sankcí" : Čl. 54 Prováděcí Schengenské dohody, 

rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu ; Zprac. Richard Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 1, s. 23 - 25.  

 Trest odnětí svobody, jehoţ výkon byl podmíněně odloţen, je sankcí ve smyslu čl. 54 

Prováděcí Schengenské dohody. U uvedeného trestu je třeba mít za to, ţe je "právě 

vykonáván" od okamţiku, kdy se odsouzení stalo vykonavatelným, a v průběhu 

zkušební doby. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009479 - ANAL 043384 

HANUŠ, Libor 

Můţe ústavní imperativ ochrany práv zaloţit kompetenci soudu? : K dovolacímu 

důvodu podle paragrafu 265b odst. 1 písm. g) TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 1, s. 1 - 8.  

 Úvaha o výkladu dosahu výše uvedeného ustanovení trestního řádu. Problematika 

dovolání v trestním procesu, jeho podmínky a přípustnost. Kompetence obecného 

soudu ve vztahu k ústavnímu pořádku. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009509 - ANAL 043417 

KRČOVÁ, Erika 

Princíp subsidiarity v európskom práve.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 2, s. 129 - 144, lit.  

 Subsidiarita v právu - podstata ideje, její základy a uplatňování v průběhu dějinného 

vývoje (starověk, středověk, 19. a 20. století, současnost). Začlenění principu  
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subsidiarity do Maastrichtské smlouvy. Subsidiarita a integrace Evropy (ES, EU). 

Amsterodamská smlouva a smlouva v NICE. Princip subsidiarity v činnosti ESD. 

CZ - sla: PA: bv/2008 

 

009463 - ANAL 041983 

LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine 

Die gesetzliche Sicherung der Pressefreiheit : Eine endlose Geschichte : 

Anmerkungen zur Gesetzesinitiative der FDP-Bundestagsfraktion [Zákonné 

zabezpeční svobody tisku. Nekonečný příběh. Poznámky k zákonodárné iniciativě 

frakce Spolkového sněmu FDP ].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 8, s. 249 - 252, lit. 34.  

 Stále znovu se novináři dostávají do zorného pole orgánů činných v trestním řízení. 

Téměř vţdy se tak děje bezdůvodně. Redakční místnosti jsou prohledávány a 

podklady zabavovány. Opoziční frakce ve Spolkovém sněmu proto zahájily 

zákonodárnou iniciativu k posílení svobody tisku. Přehled a rozbor dosavadních 

zákonů, zákazů, změn, novelizací. Závěrečná poznámka. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009517 - ANAL 043392 

MAZÁNEK, Jiří 

K zvláštnostem operativně pátrací činnosti policie v řízení o hospodářských trestných 

činech.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 1, s. 15 - 22.  

 Moţnosti vyuţití operativně pátrací činnosti policie při odhalování a vyšetřování 

hospodářské kriminality. Obecná ustanovení právní úpravy operativně pátrací 

činnosti. Operativně pátrací prostředky - vymezení, obsah, reţim právního uţití, 

předstíraný převod, sledování osoby a věci, agent. Podpůrné operativně pátrací 

prostředky - vymezení, cíle, právní úprava, zvláštnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009482 - ANAL 043387 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

Ke splnění podmínek pro řízení proti uprchlému.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 1, s. 18 - 22.  

 Je-li orgánům činným v trestním řízení známa adresa bydliště obviněného v cizině, 

kde se dlouhodobě zdrţuje, a přesto se nepokusí doručit obviněnému na tuto adresu 

usnesení o zahájení trestního stíhání a předvolání k výslechu, nejsou splněny 

podmínky pro řízení proti uprchlému, neboť nebylo zjištěno, ţe se obviněný vyhýbal 

trestnímu řízení pobytem v cizině. 

CZ - cze: PA: bh/2008 



 25 

009508 - ANAL 043416 

REPÍK, Bohumil 

K pojmu zákon v Evropské úmluvě o lidských právech. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 2, s. 105 - 128, lit.  

 Evropská úmluva o lidských právech spolu s dodatkovými protokoly odkazují také na 

vnitrostátní, méně často i na mezinárodní právo. Problematika: právní status lidských 

práv, - co povaţuje soud za zákon, - autonomnost pojmu zákon, - kvalita zákona, - 

kontrola vnitrostátní zákonnosti ze strany soudu. Vymezení a příklady z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009518 - ANAL 043393 

ŘEHÁČEK, Jan - ŘEHÁČEK, Oldřich 

K postihu předluţení a úvěrového podvodu v návrhu trestního zákoníku. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 1, s. 22 - 28.  

 Analýza právní úpravy hospodářských trestných činů předluţení a úvěrového 

podvodu v navrhovaném trestním zákoníku. Problematika kriminalizace těchto 

skutkových podstat i tam, kde je moţné řešení soukromoprávními prostředky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009483 - ANAL 043388 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

Evropský zatýkací rozkaz.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 1, s. 22 - 23.  

 Jde-li o předání vyţádané osoby pro trestné činy, u nichţ soud nezjišťuje, zda jde o 

trestný čin podle práva ČR, není soud oprávněn ani zkoumat promlčení takového činu 

na území ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009516 - ANAL 043391 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŢIČKA, Miroslav 

Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví a moţnosti jejího prolomení v trestním 

(přípravném) řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 1, s. 6 - 15.  

 Sloţitost problematiky povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví vzhledem k zastaralé 

právní úpravě a vzhledem k tomu, ţe problematika mlčenlivosti je upravena celou 

řadou právních předpisů rozptýlených v právním řádu. Výkladové stanovisko 

Nejvyššího státního zastupitelství o povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví a moţnosti 

jejího prolomení v trestním, respektive v přípravném řízení. Přezkum těchto  
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stanovisek Ústavním soudem ČR a jeho rozhodnutí. Nahlíţení do zdravotnické 

dokumentace pacienta a sdělování informací o jeho zdravotním stavu ve světle novely 

zákona č. 20/1966 Sb. (zákon č. 111/2007 Sb.). Některé další otázky související se 

zdravotnickou dokumentací.   

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009535 - ANAL 0428760 

CHROMÍK, Anton 

Švédska právní úprava drogovej kriminality a jej účinnosť.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 33 - 38.  

 Článek podává základní obraz o aspektech právní úpravy drogové kriminality ve 

Švédsku. Po krátkém historickém exkurzu rozebírá platný zákon o omamných 

drogách i ostatní právní předpisy související s drogami. Zabývá se přitom i poměrem 

prevence a represe ve švédských podmínkách. 

CZ - sla: PA: če/2008 

 

009533 - ANAL 042874 

FRGAL, Ondřej 

Soud lze uvést v omyl.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 13 - 25.  

 Článek přináší krátké zamyšlení nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhoţ 

nelze naplnění zákonného znaku skutkové podstaty trestného činu spatřovat v tom, ţe 

obviněný podal k soudu ţalobu, která obsahuje vědomě nepravdivá tvrzení. Poznatky 

z praxe. Jak posuzovat případy lţivých tvrzení účastníků v řízení o majetkových 

záleţitostech.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009528 - ANAL 042871 

HLOUCH, Lukáš - PLÁTĚNKOVÁ, Hana 

Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného 

činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 5 - 11.  

 Článek se zabývá neustále probíhající diskusí o pojetí trestného činu jako základu 

trestní odpovědnosti. Rozebírá stávající pojetí i změny v něm, které přináší návrh 

nového trestního kodexu a zamýšlí se i nad jeho budoucím vývojem. 

CZ - cze: PA: če/2008 
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009551 - ANAL 041998 

HRNČÁR, Jan 

Problematika kontroly při přepravě v městské hromadné dopravě a její zákonné meze.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 1, s. 15 - 22, lit. 18.   

 Právní vymezení. Minulost a současnost přepravní kontroly. Kdo jsou revizoři. 

Přepravní kontrola a její meze. Co můţe revizor. Problematický černý pasaţér. 

Součinnost s policií. Kam aţ vede černé pasaţérství aneb vymáhání jízdného a 

přiráţky v soudní praxi. CZ - cze: PA: jv/2008 

009543 - ANAL 043428 

JOUZA, Ladislav 

Princip delegace občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 1-2, s. 42 - 50.  

 Moţnost aplikace norem občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rámci 

zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2007). Případy uplatnění 

občanského zákoníku (právní postavení zaměstnavatelů, zastoupení, právní úkony, 

apod.). Příklady aplikace občanského zákoníku a rozdíly v právní úpravě obou norem. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009527 - ANAL 042870 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Má rozhodnutí soudu větší váhu neţ rozhodnutí státního zástupce? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 3 - 4.  

 Autoři se zabývají váţným problémem - díky médiím se ve společnosti objevuje 

názor, ţe teprve soudy mohou "podezřelého" člověka očistit, nikoliv uţ zastavení 

trestného stíhání státním zástupcem. V článku je zastáván názor právě opačný – 

zastavení trestního stíhání státním zástupcem má v tomto směru "větší váhu" neţ 

výrok soudu. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009521 - ANAL 043396 

LATA, Jan 

Přísnost musí bejt!(?) : Polemika s články JUDr. Řeháčka z čísel  9/2007 a 10/2007 

časopisu Státní zastupitelství o doţivotních trestech.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 1, s. 34 - 38.  

 Autor polemizuje s názorem, ţe podmíněné propuštění odsouzených na doţivotí by 

mělo být vyloučeno a ţe by měly být zpřísněny podmínky výkonu tohoto trestu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009554 - ANAL 041999 

NEDVĚDICKÝ, Kamil 

Suspenzivní účinek ţalob u osob, jimţ byla udělena doplňková ochrana. 

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 1, s. 23 - 32, lit. 16.  

 Úprava doplňkové ochrany v zákoně o azylu. Doplňková ochrana se udělí cizinci, 

který nesplňuje důvody pro udělení azylu, budou-li důvodné obavy, ţe pokud by se 

cizinec vrátil do své země, hrozilo by mu skutečné nebezpečí váţné újmy na zdraví a 

ţe nemůţe nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí vyuţít ochrany státu, 

jehoţ je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště. Definice váţné 

újmy podle odstavce 2. Postavení osob s doplňkovou ochranou na území ČR. 

Suspenzivní účinek ţalob ve správním soudnictví a jeho smysl. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009536 - ANAL 042877 

NETT, Alexander 

Recenze: Trestní odpovědnost právnických osob.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 38 - 40.  

Rec. na : Trestní odpovědnost právnických osob / Jiří Jelínek. - Praha : Linde, 2007. 

 Recenze monografie "Trestní odpovědnost právnických osob", jejímţ autorem je Jiří 

Jelínek. Recenzovaná publikace představuje významný přínos pro poznání celé řady 

aspektů deliktní odpovědnosti právnických osob a můţe se stát významnou inspirací 

pro úvahy ohledně budoucí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v 

ČR. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009542 - ANAL 043427 

NOVÁ, Hana 

Vyţivovací povinnost obávaná i opomíjená.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 1-2, s. 31 - 41.  

 Platná právní úprava vyţivovací povinnosti, její nedostatky a problémy s tím spojené. 

Právní základy vzniku vyţivovací povinnosti, její plnění a rozsah plnění. K řešení 

případů náhradní rodinné výchovy a ústavní výchovy. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009523 - ANAL 043398 

RŮŢIČKA, Miroslav 

Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou ve věcech 

trestních.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 1, s. 52 - 54.  
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Rec. na : Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou ve 

věcech trestních [příručka] : Díl 1, 2 / Jaroslava Novotná. - Praha : LexisNexis, 2007. 

- 244 + 148 s. 

 Problematika mezinárodní justiční spolupráce a pomoci v trestních věcech. Základní 

pojmy, metodika postupu v právním styku s cizinou a její obecné i konkrétní otázky. 

Odkazy na další informační prameny, potřeby aplikační praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009534 - ANAL 042875 

STIERANKA, Jozef 

Vývoj legislatívnej úpravy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v 

Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 25 - 31.  

 Příspěvek poukazuje na vývoj legislativní úpravy v oblasti boje proti legalizaci 

příjmů z trestné činnosti na Slovensku, který odráţí  mezinárodní aktivity. Snahou 

Slovenska je vytvořit právní úpravu, která by dokázala účinně bojovat proti této 

součásti organizované kriminality. Se vstupem SR do EU je nutné, aby zákonná 

úprava splňovala poţadavky evropských dokumentů upravujících tuto oblast. S 

ohledem na tyto skutečnosti se na Slovensku připravuje nová zákonná úprava. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009541 - ANAL 043426 

ŠÁMAL, Pavel 

Aktuální otázky a judikatura k trestnému činu zneuţívání informací v obchodním 

styku.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 1-2, s. 17 - 25, lit.  

 Výklad a aplikace trestného činu zneuţívání informací v obchodním styku. 

Podrobněji k paragrafům 88, 127, 128 255 a 256 trestního zákona. K dalšímu vývoji 

legislativy. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009531 - ANAL 042872 

VEJBĚROVÁ, Andrea 

Trestní zákon a recidiva.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 11 - 17.  

 Článek se zabývá recidivou jako komplexním trestněprávním kriminologickým i 

penologickým problémem, který není v současné době v popředí řešení. Rozebírá 

některé poslanecké návrhy /třikrát a dost, dvakrát a dost), současnou právní úpravu 

naši i slovenskou a dochází k moţnostem dalšího vývoje právní úpravy v této oblasti. 

CZ - cze: PA: če/2008 
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009532 - ANAL 042873 

VYLEGALA, Jan 

Vybrané trestné činy exekutora a jeho vykonavatelů I..  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 1, s. 17 - 23.  

 Článek se zabývá vybranými trestnými činy, kterých se můţe dopustit vykonavatel 

nebo samotný exekutor při provádění exekuce prodejem movitých věcí a s tím 

souvisejících úkonů. Jde zejména o problematiku soupisu movitého majetku a s tím 

spojené následky. V první části se věnuje trestným činům poškozování cizích práv, 

omezování osobní svobody, vydírání a krádeţe. 

CZ - cze: PA: 2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

009540 - ANAL 043430 

BARRY, Tammy D. - BARRY, Christopher T.) - DEMING, Annie M. – 

LOCHMAN, , John E. 

Stability of Psychopatic Characteristics in Childhood [Stabilita psychopatických 

příznaků v období dětství].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 2, s. 244 - 262, 1 tab., 9 tab., lit. 51.  

 Výsledky výzkumu psychopatických charakteristik na vzorku 80 dětí se sklony k 

agresivitě potvrzují relativní stálost těchto charakteristik v průběhu celého dětství. 

Vliv sociálních vazeb. Průběh a sledované parametry výzkumu. Přehledy a analýza 

výsledků výzkumu. Diskuze a zaměření dalšího výzkumu.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009539 - ANAL 042880 

IVANOVIČOVÁ, Michaela 

Jak (ne)přemýšlejí pachatelé trestných činů? 

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 2, s. 28 - 31.  

 Pohled na pachatele trestných činů z pohledu psychologa. Zamyšlení nad otázkou, co 

vedlo odsouzené k jejich činům a zda přemýšlejí jinak neţ lidé, kteří se nedostávají do 

konfliktu se společenskými normami a se zákonem. Problematika iracionality v 

souvislosti s osobností v podmínkách výkonu trestu. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009538 - ANAL 042879 

SAKAŘ, Petr 

Táta s mámou v ringu.  
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In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 2, s. 22 - 25 .  

 Psychické strádání dětí při rozvodech rodičů. Poznatky z praxe v Krizovém centru 

pro děti a dospívající. Nezbytnost pomoci těmto dětem. Role psychologa v 

opatrovnických sporech. 

CZ - cze: PA: če/2008 

009545 - ANAL 043431 

SALEKIN, Randall T. - LOCHMAN, John E. 

Child and Adolescent Psychopathy [Dítě a psychopatie v adolescenci].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 2, s. 159 - 172, lit. 61.  

 Výzkum podmínek v období dětství, které mají vliv na psychopatické chování s 

asociálními prvky a narušenými mezilidskými vztahy v období dospívání (ve věku 14 

aţ 18 let). Shrnutí poznatků předchozích studií a vlastního výzkumu na vzorku 506 

chlapců. Obecné závěry a doporučení pro další výzkum. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009537 - ANAL 042878 

SVOBODOVÁ, Lenka 

Kolega je tyran.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 2, s. 20 - 21 .  

 První část seriálu o psychickém teroru na pracovišti je věnována obětem mobbingu. 

Charakteristika mobbera. Rozdělení pachatelů mobbingu podle Huberové. Výčet 

technik a způsobů, které mobbeři pouţívají, nemůţe být nikdy úplný. Příklady 

pouţívaných praktik, které vedou aţ k psychickému zhroucení.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

009581 - ANAL 043743 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Operace EUFOR RD CONGO.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 35 - 56, 8 obr., lit. 12, internetové odkazy.  

 Příprava, plánování a vytvoření sil pro operaci. Formování mise EUFOR RD 

CONGO. Aktivace EU OHQ Postupim. Vojensko – strategické plánování. Vojenské 

operační plánování. Vojenská směrnice. Záměr operace (CONOPS). Proces utváření 

sil operačního uskupení. Strategická záloha. Koncept logistického zabezpečení 

EUFOR RD CONGO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009584 - ANAL 043746 

MAZALOVÁ, Veronika 

Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO a jejich komparace.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 68 - 85, lit. 23.  

 Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO. Sociální zabezpečení vojáků 

Armády ČR (výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné, úmrtné). Sociální zabezpečení 

vojáků Armády SR, Německa, Maďarska. Komparace systémů sociálního 

zabezpečení vojáků. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009588 - ANAL 043750 

NASTOUPIL, J. 

Nový úkol vojenské protivzdušné obrany.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 133 - 137. Sek.inf.p.: Europäische  

Sicherheit. - 2007 

 Poţadavky ochrany a moţnosti řešení. Přímá protivzdušná obrana proti neřízeným 

raketám a dělostřeleckým a minometným střelám. Velení a řízení palby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008  

 

009583 - ANAL 043745 

PERNICA, Bohuslav 

Riziko ztráty lidského kapitálu při transformaci architektury bezpečnostního systému 

na příkladu českých zpravodajských sluţeb.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 64 - 67, 1 obr., lit. 9.  

 České zpravodajské sluţby a jejich reorganizace. Ekonomický rozměr transformace 

českých zpravodajských sluţeb. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009586 - ANAL 043748 

PERNICA, Bohuslav 

České profesionální ozbrojené síly - krátké ohlédnutí do minulosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 94 - 96, 1 tab., lit. 10. 

 Profesionalizace českých ozbrojených sil. Vývoj procesu profesionalizace 

ozbrojených sil majících vztah s dnešním státním územím ČR v letech 1990 - 2007. 

Typologie ozbrojených sil K.W. Haltinera. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009579 - ANAL 043741 

STEJSKAL, Libor 

Bezpečnost jako dimenze udrţitelnosti a kvality ţivota v české perspektivě.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 3 - 14, 1 obr., lit. 20.  

 Pojem bezpečnost. Pojetí bezpečnosti. Teorie sekuritizace. Vztah bezpečnosti, 

udrţitelnosti a udrţitelného rozvoje. Vztah bezpečnosti a kvality ţivota. Analýza 

bezpečnostní situace. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009580 - ANAL 043742 

Válka čtvrté generace se rozvíjí, válka páté generace vzniká.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 15 - 23. Sek.inf.p.: Military Review. - 14, 

2007 

 Vývoj války v poslední době v širokých souvislostech. Formy, jakých můţe válka 

čtvrté generace nabýt. Model války páté generace. Zbraně hromadného ničení. 

Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009585 - ANAL 043747 

VLČEK, Bohuslav 

Vojenské správní úřady některých členských států NATO. 

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 86, 1 obr., lit. 2, internetové odkazy.  

 Činnost a úkoly vojenských správních úřadů některých členských států NATO v 

Evropě: SR, Polsko, Německo, Řecko, Španělsko. Závěr. Elektronické zdroje. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009582 - ANAL 043744 

ZONA, Pavel 

Provinční rekonstrukční týmy v Afghánistánu. 

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 1, s. 57 - 63, 3 obr., lit. 6.  

 Nové modely Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT). Tyto týmy operují v 

Afghánistánu od konce roku 2002. Hlavní principy práce PRT v různých podmínkách: 

bezpečnostních, národnostních, ekonomických atd. Základní problémy, které 

provázely jejich vznik a působení v zemích, které jiţ s jejich výstavbou a prací mají 

zkušenosti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

009578 - ANAL 043740 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Ochrana kritické infrastruktury.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 4, s. 18 - 20. Sek.inf.p.: 

Notfallvorsorge. – 2007  

 Efektivní ochrana kritické infrastruktury. Systém kritické infrastruktury můţe být 

ohroţen ţivelnými pohromami a technickými haváriemi. V Německu existuje 

odstupňovaná státní, společenská a podnikatelská odpovědnost za ochranu a efektivitu 

kritických infrastruktur. Národní plán ochrany informační infrastruktury. Podnikový 

management. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009434 - ANAL 043375 

BOCKSLAFF, Klaus 

Übung macht den Meister : Krisenstabsübungen in eine Grossbank [Cvičení dělá 

mistry. Cvičení krizového štábu v jedné velké bance].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 12, s. 22 - 23, 2 obr.  

 Příprava krizových štábů na řešení mimořádných událostí a situací. Pořádání cvičení 

pro osvojení si a plnění úkolů a činností při mimořádných událostech. Scénář cvičení, 

jeho cíle a průběh, vyhodnocení. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009460 - ANAL 043708 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Spolupráce v krizových situacích. 

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 25 - 26, 1 obr.  

Akce: Současnost a budoucnost krizového řízení. Jak dokáţeme spolupracovat při 

zajišťování našeho bezpečí a v krizových situacích [Konference]. Praha (ČR), 

26.11.2007-27.11.2007.  

 Ve dnech 26.-27.11.2007 se konala v Praze 10. mezinárodní konference Současnost a 

budoucnost krizového řízení. Téma této konference: "Jak dokáţeme spolupracovat při 

zajišťování našeho bezpečí a v krizových situacích?" Nadnárodní spolupráce v oblasti 

přípravy na krizové situace. Krizové a havarijní plánování a řízení. Systémy pro 

kritické nasazení. Bezpečnost. CZ - cze: PA: ká/2008 
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009459 - ANAL 043707 

FIKEJS, Vladimír 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 24 - 25, 1 obr., 1 tab.  

 Obec s rozšířenou působností zřizuje krizový štáb jako pracovní orgán k řešení 

krizových situací a lze jej vyuţít i ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

řešení mimořádných situací ve svém správním obvodu. Zřízení krizového štábu. 

Organizace a sloţení krizového štábu. Rozmístění, aktivace a zabezpečení činnosti. 

Výcvik, školení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009458 - ANAL 043706 

HÁNA, Ivo 

Nové terminály systému TETRAPOL.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 29 - 30, 2 obr., lit. 2.  

 Nový typ přenosného terminálu systému Tetrapol (síť Pegas) - TPH600: 

Charakteristika a popis systému. Testy a výsledky testů. TPH700: Charakteristika, 

testy a výsledky testů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009453 - ANAL 043701 

HASÍK, Juljo 

Úkoly zdravotnické záchranné sluţby za standardních i mimořádných situací.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 13 - 15, 3 obr.  

 Českou specifikou je integrovaný záchranný systém (IZS), jehoţ součástí je 

zdravotnická záchranná sluţba (ZZS). Legislativa - zákon, vyhláška. Organizační 

struktura. Materiální vybavení. Rozsah poskytované péče. Postavení ZZS v systému 

zdravotnictví. Letecká záchranná sluţba. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009456 - ANAL 043704 

MIKLÓS, Daniel 

Krizové řízení a projekty Evropské unie.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 22 - 23.  

 V rámci Evropské unie je organizována celá řada projektů se zaměřením na oblast 

krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva, kterých se, jako jeden z "koncových 

uţivatelů" účastní také MV-GŘ HZS ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na vývoj 

informačních systémů pro podporu krizového řízení (od fáze plánování a prevence, 

přes fázi řešení po fázi obnovy) a dále na vyuţívání satelitních technologií pro  
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snímkování země a telekomunikaci při krizových situacích. Přehled evropských 

projektů: OASIS, TANGO, PREVIEW, RISK-EOS: Akronym projektu, zahájení, 

ukončení, původ, účastníci projektu, cíl projektu, hlavní výstup projektu, role MV-GŘ 

HZS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009457 - ANAL 043705 

STARCOVÁ, Jaroslava 

Plnění koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. 

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 23.  

 Základním cílem koncepce bylo a nadále zůstává především systémové řešení 

přípravy osob v oblasti krizového řízení, který měl vytvořit podmínky pro její 

realizaci. Vyhodnocení průběhu plnění koncepce a určit další postup v uvedené 

oblasti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009455 - ANAL 043703 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva v Německu.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 19 - 21, 4 obr.  

 Nevládní organizace působící v oblasti ochrany obyvatelstva v některých evropských 

státech. Rozhodující prvotní sloţky pro likvidaci jak kaţdodenních mimořádných 

událostí, tak i závaţných průmyslových havárií a přírodních katastrof, patří nevládní 

organizace nejrůznější právní povahy. Legislativa. Úkoly hasičů z povolání a 

dobrovolníků. Německý Červený kříţ. Německá společnost pro záchranu ţivota. 

Maltézská pomocná sluţba. Pracovní samautánský spolek. Spolupráce mezi veřejnou 

správou a privátní sférou. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009573 - ANAL 043735 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nová organizace řídící struktury ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 4, s. 3 - 4. Sek.inf.p.: 

Bevölkerungsschutz. - 2007 

 Za účelem zvýšení efektivity činnosti Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva a 

pomoc při mimořádných událostech – BBK (Bundesamt für Bevölkerungschutz und 

Katastrophenhilfe) byla dne 1.9.2007 provedena reorganizace, v rámci níţ byla 

vytvořena 4 rozhodující oddělení, dále členění na referáty a střediska. Struktura a 

organizace BBK. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009574 - ANAL 043736 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nová ústřední struktura ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 4, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: Civilná 

ochrana. - 2007 

 Dne 1.9.2007 byla vytvořena z úřadu civilní ochrany a z úřadu krizového 

managementu sekce krizového managementu a civilní ochrany MV. Sekce je 

odborným útvarem MV pro krizové řízení, civilní ochranu obyvatelstva, IZS, 

hospodářskou mobilizaci, civilní nouzové plánování, ochrana kritické infrastruktury, 

správu materiálu civilní ochrany a humanitární pomoc. Sloţení odborů. Struktura 

Sekce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009575 - ANAL 043737 

VÝTVAROVÁ, Jitka 

Civilná ochrana v Evropské unii v dalším období.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 4, s. 13 -14. Sek.inf.p.: Crisis 

Response Journal 4. - 2007 

 Rada EU svým Rozhodnutím z února 2007 zřídila finanční nástroj pro civilní 

ochranu na období 2007 - 2013, jehoţ smyslem je podpora a doplnění úsilí členských 

států chránit především obyvatelstvo, ale také ţivotní prostředí a majetek včetně 

kulturního dědictví v případě přírodních nebo antropogenních pohrom, teroristických 

činů a technických, radiologických nebo ekologických havárií a také podpora zesílení 

spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany. Koncepce tzv. modulů 

civilní ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2008 


