
 1 

Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR 
v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr 
tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných BIS OVI. Záznamy 
byly pořízeny v databázovém systému CDS/ISIS a jsou součástí databáze 
ANA1 OVI PA ČR v Praze. 

 
Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz 
 
 
Dokumentační zpravodaj – červenec 2008 

 

 

OBSAH 
OBSAH .................................................................................................................. 1 

ALKOHOL, DROGY............................................................................................................................. 2 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE ............................................................................ 4 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY ............................................................................................... 11 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU ....................................................................................... 14 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ ................................................................................. 18 

ZBRANĚ, STŘELIVO ......................................................................................................................... 28 

ZABEZPEČOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA .......................................................................... 30 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA ..................................................................................................................... 32 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY .............................................................................. 33 

 



 2 

ALKOHOL, DROGY 

 

009670 - ANAL 043796 

FRYDRYCH, Jakub 

Kokainové sítě v Evropské unii.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 1, s. 8 - 9, 2 obr.  

Akce: Kokainové sítě v Evropské unii [Seminář]. Praha (ČR), 01.06. 2007.  

 Dne 1.6.2007 proběhl v Praze seminář nazvaný "Kokainové sítě v Evropské unii". 

Seminář byl určen odborné veřejnosti. Některé výtahy z referátů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009702 - ANAL 043452 

MARSAL, Elizabeth Sharpe - JACKSON, Mary S. - HARRISON, Marvin 

Devising Effective Responses to Increased Alcohol and Drug Usage among Students 

[Vytváření účinných opatření proti alkoholismu a zneuţívání drog studenty].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 4, s. 319 - 331, 4 tab., lit. 32.  

 Stav zneuţívání drog a alkoholu na amerických školách, ve školních ubytovnách a 

jinde. Výsledky vlastního průzkumu a z údajů předchozích studií. Tabulkové 

přehledy. Komentář k výsledkům průzkumu a diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009701 - ANAL 043451 

MASON, Mark 

Community Responses to Local Drug Use [Názory místní veřejnosti na zneuţívání 

drog].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 4, s. 306 - 318, 7 tab., lit. 11.  

 Problematika potírání zneuţívání drog a obchodů s drogami v lokálním rámci. 

Charakteristika současného stavu a metod potírání. Upozornění na nedostatky v 

metodách i praxi potírání obchodů a zneuţívání drog v lokalitách. Výsledky 

výzkumné práce a diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009669 - ANAL 043795 

NOŢINA, Miroslav - VANĚČEK, Miloš 

Kokainová subkultura v letech 1918 - 1938. 

In: Závislosti a my. - 2008, č. 1, s. 4 - 7, 3 obr.  
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 V roce 2008 uplyne 80 let, kdy byla v Praze zřízena "Ústředna pro potírání 

nedovoleného obchodu s omamnými prostředky v Československé republice". 

Historický pohled z knihy M. Noţiny a M. Vaněčka - Mandragora, morfin, kokain, 

drogový problém v Českých zemích v dobách habsburské monarchii a v 

předválečném Československu. Kokainová subkultura. Další kapitoly z této knihy - 

přehled kapitol. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009676 - ANAL 044202 

Program zdraví 21 : 1. část.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 1, s. 28 - 30, 1 obr.  

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR "Zdraví pro 

všechny v 21. století". Tento program byl přijatý usnesením vlády č. 1046 dne 

30.10.2002. Nejvýznamnější činnosti jednotlivých rezortů v roce 2006 při naplňování 

jednotlivých cílů a dílčích úkolů. Program zdraví 21. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009617 - ANAL 044010 

SÜSSEN, Helmut 

Bekämpfung des Rauschgiftmissbrauchs surch Heroinabgabe? [Boj proti zneuţívání 

omammných látek prostřednictvím dávek heroinu?].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 2, s. 14 - 15, 1 obr, 1 mp.  

 Heroin jako hlavní sloţka drogové scény v Německu. Snahy o sníţení jeho 

konzumace. Projekty substituční léčby a prevence (metadon, diamorphin, heroin na 

předpis). Názory policejních, justičních a zdravotnických institucí. Program boje proti 

drogám. V mapce hlavní oblasti produkce drog a její roční objem. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009672 - ANAL 043798 

SVOBODOVÁ, Soňa 

Nová tvář prevence závislostí.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 1, s. 10 - 11, 2 obr.  

Akce: Nová tvář prevence závislostí (ochrana mládeţe) [Seminář]. Jihomoravský kraj  

(ČR), 06.06.2007.  

 Ve společnosti se v posledních letech zaměřuje pozornost na preventivní aktivity a 

projekty, které se týkají aktivit v souvislosti s uţíváním tzv. netolerovaných drog jako 

jsou taneční drogy, pervitin, heroin a kokain. Bohuţel se přivírají oči nad závislostmi, 

které u mladých lidí zdomácněly - tabákové výrobky, alkohol. Zákony, které se týkají 

této problematiky: č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů a v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Dne 6.6.2007 proběhl 
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seminář k pilotnímu projektu Policie ČR "Nová tvář prevence závislostí (ochrana 

mládeţe)". Informace a předpisy týkající se uvedené problematiky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009748 - ANAL 043461 

ANDREWS, D.A. - DOWDEN, Craig 

The-Risk-Need-Responsivity Model of Assessment and Human Service in Prevention 

and Corrections: Crime-Prevention Jurisprudence [Právní věda k prevenci kriminality. 

Model RNS, sluţby prevence a nápravná opatření].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 49, 2007, č. 4, s. 439 - 

464, 3 tab., lit. 47.  

 K systému, vývoji a výzkumu modelů odhadu rizik recidivy pachatelů trestné 

činnosti v Kanadě. Zdůrazňování významu širšího rámce analýz informací pro 

stanovení pravděpodobnosti recidivy. Potřeba zahrnutí poznání osobnosti, psychiky, 

chování, sociálních  podmínek, apod. Výchozí model PIC-R a principy navazujícího 

modelu RNR. Podpora výzkumu pro RNR model, další podrobnosti jeho přínosu a 

funkcí. Tabulkové přehledy zpracovaných výsledků. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

009748 - ANAL 043461 

ANDREWS, D.A. - DOWDEN, Craig 

The-Risk-Need-Responsivity Model of Assessment and Human Service in Prevention 

and Corrections: Crime-Prevention Jurisprudence [Právní věda k prevenci kriminality. 

Model RNS, sluţby prevence a nápravná opatření].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 49, 2007, č. 4, s. 439 - 

464, 3 tab., lit. 47.  

 K systému, vývoji a výzkumu modelů odhadu rizik recidivy pachatelů trestné 

činnosti v Kanadě. Zdůrazňování významu širšího rámce analýz informací pro 

stanovení pravděpodobnosti recidivy. Potřeba zahrnutí poznání osobnosti, psychiky, 

chování, sociálních podmínek, apod. Výchozí model PIC-R a principy navazujícího 

modelu RNR. Podpora výzkumu pro RNR model, další podrobnosti jeho přínosu a 

funkcí. Tabulkové přehledy zpracovaných výsledků. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 
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009631 - ANAL 043433 

FAVAREL-GARRIGUES, Gilles - GODEFROY, Thierry - LASCOUMES, Pierre 

Sentinels in Banking Industry [Stráţci v bankovnictví]. In: British Journal of  

Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 1 - 19, lit. 34.  

 Praní peněz v systému bankovnictví a legislativní a kontrolní mechanismy k 

odhalování těchto finančních machinací. Zrod příslušné legislativy a kontrolních 

institucí. Počátky těchto specializovaných orgánů v 90. letech minulého století ve 

Francii. Soukromé inspekční instituce. Příklad francouzského GAFI (anglicky FATF 

– Financial Action Task Force). Systematizace potírání praní peněz v bankách, 

legislativní podpora, principy činnosti a praxe. Další nástroje na potírání této finanční 

kriminality. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009636 - ANAL 043802 

JAKUBOWICZ, Linda 

Der Faktor Sicherheit. Planung und Durchführung von Grossveranstaltungen [Faktor 

bezpečnost. Plánování a realizace masových akcí].  

In: SIAK Journal : Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis. - 2007, 

č. 4, s. 42 - 53, 1 tab., lit. 49.  

 Definice pojmu masová akce (major event). Charakteristické rysy masových akcí: 

Historický nebo politický význam, popularita. Účast masových médií. Přítomnost 

občanů různých národností, různého vyznání, apod. Účast vysokých činitelů a osob 

V.I.P. Bezpečnostní projekty v zemích EU, realizované v posledních letech. Analýza 

moţného nebezpečí, stupeň rizika. Hrozba terorismu. Závěr. 

AUT - ger: PA: jv/2008 

 

009738 - ANAL 043814 

KIEFL, Walter - SIEGER, Monica 

Kenntnisse und Meinungen über Opfer von Gewaltverbrechen [Oběti trestných činů s 

pouţitím násilí].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 1, s. 40 - 44, lit. 13.  

 V roce 2007 byl proveden průzkum formou dotazů u 73 osob, které byly postiţeny 

trestnými činy s pouţitím násilí. Rozdělení dotazovaných osob podle věku, pohlaví, 

rodinného stavu, vzdělání apod. Anketa se soustředila na následky těţkých úrazů, 

způsobených násilnou kriminalitou, resocializaci, lékařské ošetření, spoluodpovědnost 

státu za náhradu škody, uplatňování nároků ze strany oběti, současnou trestní politiku 

v Německu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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009634 - ANAL 043436 

LACOMBE, Dany 

Consumed With Sex: The Treatment of Sex Offenders In Risk Society [Léčba 

rizikových pachatelů sexuální kriminality].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 55 - 74, lit. 28.  

 Principy penitenciární výchovy pachatelů sexuální kriminality a jejich historický 

vývoj. Soudobé trendy v teorii i praxi v rámci tzv. nové penologie. Prezentace názorů 

na podstatu a vliv změn na účinnost výchovy a sníţení rizika recidivy. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009632 - ANAL 043434 

MARRON, Donncha 

'Alter Reality': Governing the Risk of Identity Theft [Zvládání krádeţí totoţnosti. 

Nová realita ].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 20 - 39, lit. 83.  

 Prudký nárůst kriminality v oblasti zneuţívání osobních údajů (karty, data, různé 

osobní informace, apod.), zejména za účelem finančního zisku s pomocí podvodu. 

Formy zneuţívání nejrůznějších osobních dat, zvláště v USA. Ohroţování 

elektronického obchodování aj. elektronických systémů. Z aktivit institucí a 

organizací potírajících mj. tyto formy kriminality. Oběti takovýchto finančních 

podvodů, jejich podpora a některá řešení. Výzkumná práce sleduje formy a důsledky 

podvodů na bázi zneuţití osobních dat. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009741 - ANAL 043816 

REMBERG, Hans Elmar 

Die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus : Vortrag anlässlich der BKA-

Herbsttagung 2007 [Boj proti islámskému terorismu. Přednáška na podzimním 

zasedání Spolkového kriminálního úřadu 2007].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 2, s. 82 - 86.  

 Vytvořením organizací GTAZ (Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum) v roce 

2004, GIZ (Gemeinsames Internetzentrum) a ATD (Antiterrordatei) se v Německu 

vytvořil solidní základ pro boj s mezinárodním islámským terorismem. Na evropské 

úrovni hrají v tomto boji významnou roli organizace CTG (Counter Terrorist Group) a 

mezinárodní informační systém "Check the web". Na všech rovinách však stále platí 

základní zásady strategie v boji proti islámskému terorismu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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009635 - ANAL 043437 

SOOTHILL, Keith - FRANCIS, Brian - ACKERLEY, Elizabeth - HUMPHREYS, 

Leslie 

Changing Patters of Offending Behaviour Among Youth Young Adults [Změny 

modelů trestného chování u mládeţe].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 75 - 95, 3 obr., 5 tab, lit. 23.  

 Generační vývoj a změny v chování pachatelů trestné činnosti. Analýza výsledků 

průzkumu mezi více neţ 31 tisíci příslušníky mladé generace z počátků a konce let 

70., 80. a 90. minulého století. Vysledování typických skupin chování a jejich vývoj. 

Rozdíly mezi pachateli muţského a ţenského pohlaví. Přehledy výsledků výzkumu. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009633 - ANAL 043435 

WALKLATE, Sandra 

What is to be Done About Violence Against Women ? [Jak řešit problematiku násilí 

vůči ţenám].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 39 - 54, lit. 62.  

 Práce vychází z publikace E. Wilsonové, vydané v r. 1983. Zabývá se otázkami, co 

od té doby bylo uděláno v problematice násilí vůči ţenám a rovněţ otázkou co je ještě 

nezbytné učinit. Stěţejní oblastí je domácí a sexuální násilí. Poznatky z teorie a 

výsledky analýz. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009631 - ANAL 043433 

FAVAREL-GARRIGUES, Gilles - GODEFROY, Thierry - LASCOUMES, Pierre 

Sentinels in Banking Industry [Stráţci v bankovnictví].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 1 - 19, lit. 34.  

 Praní peněz v systému bankovnictví a legislativní a kontrolní mechanismy k 

odhalování těchto finančních machinací. Zrod příslušné legislativy a kontrolních 

institucí. Počátky těchto specializovaných orgánů v 90. letech minulého století ve 

Francii. Soukromé inspekční instituce. Příklad francouzského GAFI (anglicky FATF 

– Financial Action Task Force). Systematizace potírání praní peněz v bankách, 

legislativní podpora, principy činnosti a praxe. Další nástroje na potírání této finanční 

kriminality. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009609 - ANAL 043763 

HRAZDÍRA, Dušan 

Aktivní prevence na prvním místě.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 1, s. 61 - 62, 3 obr.  
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 Preventivně informativní práce (PIS). Besedy na školách. Projekt "Nebezpečné 

návštěvy" pro seniory. Prevence chatových oblastí. Přestupky řidičů, kteří porušují 

pravidla silničního provozu, snímají vrtulníky. Komunikace a spolupráce s médii. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009612 - ANAL 043766 

Jaký byl rok 2007? 

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 8, 1 obr.  

 Aktivity odboru prevence kriminality v roce 2007: Koncepční, metodické a 

praktické. Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011. Hodnocení systému 

péče o ohroţené děti. Systém včasné intervence. Výjimečná událost v roce 2007 - 1. 

mezinárodní konference "Prevence kriminality: Česká republika a mezinárodní 

perspektiva" - témata konference. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009613 - ANAL 043767 

KONÍČEK, Tomáš 

Konference "Nová strategie prevence kriminality na léta 2008 aţ 2011 - zapojení obcí 

a regionů".  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 9.  

Akce: Nová strategie prevence kriminality na léta 2008 aţ 2011 - zapojení obcí a 

regionů [Konference]. Praha (ČR), 12.2007.  

 V prosinci 2007 uspořádala VŠ CEVRO institut a odbor prevence kriminality MV 

konferenci o nové Strategii prevence kriminality na léta 2008 - 2011. Cíl konference. 

Program konference. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009632 - ANAL 043434 

MARRON, Donncha 

'Alter Reality': Governing the Risk of Identity Theft [Zvládání krádeţí totoţnosti. 

Nová realita ]. 

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 20 - 39, lit. 83.  

 Prudký nárůst kriminality v oblasti zneuţívání osobních údajů (karty, data, různé 

osobní informace, apod.), zejména za účelem finančního zisku s pomocí podvodu. 

Formy zneuţívání nejrůznějších osobních dat, zvláště v USA. Ohroţování 

elektronického obchodování aj. elektronických systémů. Z aktivit institucí a 

organizací potírajících mj. tyto formy kriminality. Oběti takovýchto finančních 

podvodů, jejich podpora a některá řešení. Výzkumná práce sleduje formy a důsledky 

podvodů na bázi zneuţití osobních dat.  

GBR - eng: PA: bv/2008 
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009610 - ANAL 043764 

MYSLÍKOVÁ, Lenka 

Konference "Obchod s lidmi za účelem nucené práce a klientský systém v Itálii".  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 1, s. 63 - 66, 5 obr.  

Akce: Obchod s lidmi za účelem nucené práce a klientský systém v Itálii 

[Konference]. Praha (ČR), 26.04.2007-27.04.2007.  

 V říjnu 2004 nabyla účinnosti dílčí novela trestního zákona č. 537/2004 Sb., kterou 

bylo do trestního zákona zařazeno mj. nové ustanovení paragrafu 232a, obchodování s 

lidmi (zároveň byl zrušen paragraf 246, obchodování s lidmi za účelem pohlavního 

styku). Odbor bezpečnostní politiky MV ČR ve spolupráci s kanceláří TAIEX 

uspořádal v Praze ve dnech 26.-27.4.2007 konferenci s názvem "Obchod s lidmi za 

účelem nucené práce a klientský systém v Itálii". Specializovaný útvar "Comando 

Carabinieriper la Tutela del Lavoro". Systém kontrol k zamezení nucené práce, 

nelegálního zaměstnávání či porušování bezpečnosti. Vybraná opatření. Nejčastější 

trestné činy.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009614 - ANAL 044009 

PFEIFFER, Christian 

Praxis contra Wahlkampf [Praxe kontra volební boj] ; Das Gespräch führte: Marion 

Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 2, s. 12 - 14.  

 Kriminalita mládeţe jako součást volebního boje. Hlásání populistických návrhů, 

především na zostření represe, bez ohledu na skutečný stav a potřeby prevence. 

Výzkumy výskytu násilí mezi mládeţí, zejména z národnostních a etnických menšin. 

Vlivy, jimţ tato mládeţ podléhá, stanovisko většinové společnosti. Reakce 

společnosti na násilí mezi mládeţí obecně, poznatky policie a její úloha v prevenci i 

represi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009604 - ANAL 043759 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Existují souvislosti mezi dopravní delikvencí a sklonem ke kriminalitě? 

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 1, s. 48 - 49.  

 Souvislosti mezi dopravní delikvencí a sklonem ke kriminalitě, zejména násilné. 

Podstatou je vyuţitelnost tohoto poznatku při analýze konkrétních kriminálních kauz, 

a to ke zjištění osobnostních rysů moţného pachatele. Příčiny dopravních nehod. 

Empirické studie. Specifické problémové skupiny. Osobnostní faktory řidičů, kteří 

způsobili nehodu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/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 

 

009624 - ANAL 043773 

Typy projektů prevence kriminality.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, příloha s. 1- 8.  

 Přehled preventivních opatření nejčastěji realizovaných ve městech a obcích v rámci 

programů prevence kriminality na místní úrovni. Sociální prevence představuje 

aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené 

na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou 

povaţovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Projekty z okruhu sociální 

prevence se orientují na potencionální nebo jiţ na skutečné pachatele trestné činnosti 

na kriminogenní prostředí a na sociálně zvýhodněné skupiny obyvatel. Do sociální 

prevence je zahrnuta také pomoc obětem trestné činnosti. Přehled projektů sociální 

prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009633 - ANAL 043435 

WALKLATE, Sandra 

What is to be Done About Violence Against Women ? [Jak řešit problematiku násilí 

vůči ţenám].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 1, s. 39 - 54, lit. 62.  

 Práce vychází z publikace E. Wilsonové, vydané v r. 1983. Zabývá se otázkami, co 

od té doby bylo uděláno v problematice násilí vůči ţenám a rovněţ otázkou co je ještě 

nezbytné učinit. Stěţejní oblastí je domácí a sexuální násilí. Poznatky z teorie a 

výsledky analýz. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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009605 - ANAL 044008 

ZIKOVÁ, Jitka 

Ztracená karta, ztracené peníze? 

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 7, s. 66 - 67.  

 Problematika ztrát platebních karet a jejich následného zneuţití. Moţné kroky pro 

sníţení finanční ztráty postiţeného - blokace karty, pojištění apod. Doporučení pro 

vlastníky ztracené nebo ukradené karty. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

009641 - ANAL 043805 

ALMOG, J. - BURDA, G. - SHLOOSH, Y. - ABRAMOVICH-BAR, S. - WOLF, E. - 

TAMIRI, T. 

Recovery and Detection of Urea Nitrate in Traces [Regenerace a detekce nitrátu urea 

ve stopách].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 6, s. 1284 - 1290, 4 tab., 4 grafy, lit. 

19.  

 Uronium nitrate (UN) je výbušnina často pouţívaná teroristy, např. při prvním 

výbuchu v newyorském World Trade Center v únoru 1993. Metoda detekce nitrátu 

UN ve zbytcích výbušniny. Popis experimentu. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009644 - ANAL 043440 

BEDNARSKI, Leszek 

Rola medyka sadowego w postepowaniach karnych [Úloha soudního lékaře v trestním 

řízení].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 4, s. 406 - 415, lit. 15.  

 Pohled polského policejního funkcionáře na spolupráci policejních vyšetřovatelů a 

soudních znalců na základě jeho poznatků z dlouholeté praxe. Z vyšetřování a 

právního řešení případů trestního jednání vůči ţivotu a zdraví. Závislost celkové 

efektivnosti vyšetřování na dobré spolupráci vyšetřovatelů a znalců z oboru soudního 

lékařství. Význam expertního posudku pro vyšetřovací verze a směrování 

vyšetřování. 

PL - pol: PA: bv/2008 
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009602 - ANAL 043758 

FARADJIEV, Mamed Ahmed 

Formuláře pro ohledání místa činu.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 1, s. 43 - 47.  

 Problémy při ohledání místa trestného činu. Modelové instrukce pro vyplňování 

formulářů "Záznam o pouţití technických prostředků při ohledání místa činu", 

Záznam o doţádání o znalecké zkoumání" u orgánů činných v trestním řízení. Proces 

vyplňování a předloţení statistických karet: Formuláře VISA a FE. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009645 - ANAL 043441 

JUREK, Tomasz - SWIATEK, Barbara - DROZD, Radoslaw 

Opiniowanie sadowo-lekarskie w przypadkach blednego rozpoznania zgonu [Posudky 

soudního lékařství v případech chybného konstatování smrti].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 4, s. 416 - 419, lit. 14.  

 Faktické a právní důsledky konstatování smrti. Případy pochybení lékaře, jejich 

vyšetřování a právní a trestní odpovědnost. Situace, kdy k takovému pochybení můţe 

nejčastěji docházet. Z příslušné polské legislativy. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

009656 - ANAL 043443 

KALISZAN, Michal - HAUSER, Roman 

Okreslanie czasu zgonu na podstawie pomiaru temperatury oka wobec innych miejsc 

ciala [Stanovení doby smrti na základě teploty oka v porovnání s ostatními částmi 

těla].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 4, s. 399 - 405, 7 tab., 

lit. 18.  

 Metoda stanovování doby smrti na základě poklesu teploty tkáně oční bulvy v 

porovnání s dalšími 4 místy na těle. Popis metody a výsledky experimentů. Moţnosti 

upřesnění doby smrti zhruba v intervalu 4 aţ 13 h po smrti. Tabulkové přehledy 

naměřených hodnot. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

009713 - ANAL 043459 

LANGERMAN, Andrew 

Facial fiction becoming fact : Facial recognition technologies continue to improve in 

performance [Rozvoj technologií umělé konstrukce a identifikace obličeje pro běţné 

uplatnění].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 60 - 66, 3 obr.  
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 K rozvoji technologií modelování a identifikací obličeje, zejména digitálních. 

Digitální zobrazování 2D a 3D pro portrétní identifikaci. Příklady pouţívaných 

systémů v USA s komentáři specialistů. Biometrický systém HIIDE. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009712 - ANAL 043458 

PAGE, Douglas 

Micro-stamping calls the shots : A revolutionary gun identification technology finds 

favor and foes [Převratná technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu. 

Pro a proti].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 54 - 59, 3 obr.  

 Technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu pro identifikaci zbraně 

(pistole), ze které bylo stříleno. Legislativní podpora nové technologie značení 

vystřelených nábojnic ve státě Kalifornie zákonem 1471 (AB1471) z října 2007. 

Princip značení nábojnic při výstřelu a výhody pro usnadnění identifikace zbraně, 

zvláště v případech, kdy v okolí místa činu policie nalezne pouze prázdné nábojnice. 

Další podrobnosti, argumenty pro i proti nové technologii identifikace zbraně. Obavy 

z moţnosti zneuţití.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009643 - ANAL 043807 

PORTA, Davide - MALDARELLA, Monica - GRANDI, Marco - CATTANEO, 

Cristina 

A New Method of Reproduction of Fingerprints from Corpses in a Bad State of 

Preservation Using Latex [Nová metoda reprodukce otisků prstů z mrtvých těl ve 

špatném stavu uţitím latexu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 6, s. 1319 - 1321, 3 obr., lit. 7.  

 Problém detekce otisků prstů u mrtvých těl ve špatném stavu, způsobeném 

dehydratací apod. Popis dvou případů pouţití latexové metody. Rozbor a vyhodnocení 

výsledků. Přednosti této metody. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009735 - ANAL 044221 

RAK, Roman 

Lidská chůze a její počítačové vyuţití při rozpoznávání identity člověka.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 62 - 64.  

 Rozpoznání člověka na základě jeho chůze je jedna z nově vznikajících oblastí 

biometrických aplikací. Biometrie chůze. Faktory ovlivňující pohyb i chůzi člověka. 

Historie z hlediska lidské chůze. Lékařské výzkumy v oblasti chůze. Rozpoznání 

chůze pomocí pohybu (trajektorie) těţiště. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009646 - ANAL 043442 

RASZEJA, Stefan 

Dzis i jutro tanalogii sadowo-lekarskiej [Současnost a perspektivy soudní tanatologie 

v Polsku]. 

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 57, 2007, č. 4, s. 420 - 426, lit. 31.  

 Výsledky, současnost a perspektivy tanatologie v Polsku. Výzkum příčin, okolností a 

doby smrti v polském soudním lékařství. Pokrok ve studiu nálezů intravitálních příčin 

smrti a potřeba širšího aplikačního výzkumu v oblasti biologických a chemických 

analýz příčin a mechanismů smrti. Příklady přínosů bádání. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

009642 - ANAL 043806 

SANCHEZ, Jason C. - TOAL, Sarah J. - WANG, Zheng - DUGAN, Regina E. - 

TROGLER, William C. 

Selective Detection of Trace Nitroaromatic, Nitramine, and Nitrate Ester Explosive 

Residues Using a Three-Step Fluorimetric Sensing Process : A Tandem Turn-off, 

Turn-on Sensor [Selektivní detekce nitroaromatických, nitraminových a nitrátových 

zbytků výbušnin esteru metodou třístupňového fluorimetrického procesu. Tandemový 

senzor off-on].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 6, s. 1308 - 1313, 7 obr., 1 tab., lit. 30.  

 Detekce výbušnin TNT, RDX, HMX, PETN, Tetryl, TNG pomocí výše uvedené 

metody. Popis celého procesu. Moţnosti aplikace této metody např. v boji proti 

terorismu. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 

009404 - ANAL 043670 

HOŘÍN, Jaroslav 

Náš tip: Do zahraničí obezřetně.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 9, 2 obr.  

 Státy Evropské unie zpřísňují postih za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a to 

na všech typech pozemních komunikací, a současně ve stále větší míře je na silniční 

síti uplatňováno pouţívání automatických prostředků detekce přestupků 

(automatických měřičů rychlosti). Přehled o posledním vývoji v této oblasti v 

některých státech EU. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009683 - ANAL 044016 

KIMMERLE, Helmut 

Sichtbar mehr Sicherheit : Umrissmarkierungen machen Lastkraftwagen besser 

sichtbar [Být viditelný znamená více bezpečí. Obrysové značení činí nákladní 

automobily lépe viditelnými]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 1, s. 18 - 20, 4 obr.  

 Problematika viditelnosti především nákladních automobilů na silnicích za 

zhoršených světelných podmínek nebo v noci. Různé způsoby zviditelnění - 

pouţívání světelných poznávacích značek, obrysového osvětlení apod. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009681 - ANAL 044014 

KUHLMEY, Marcel - STEGEN, Markus van 

Die Einführung der Umweltzone und die daraus resultierenden Problemstellungen : 

Eine Darstellung am Beispiel des Landes Berlin [Zavedení zón ţivotního prostředí a z 

toho vyplývající problémy s jejich umisťováním. Vylíčení na příkladu území Berlína].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 1, s. 1 - 5, 2 obr.  

 Znečištění vzduchu zejména v centrech velkých měst a podíl automobilové dopravy 

na něm. Jedním ze způsobů řešení je zavádění zvláštních zón s omezením nebo 

dokonce zákazem automobilové dopravy. Výchozí situace a právní rámec opatření ke 

zlepšení kvality ovzduší. Zákazy pouţívání motorových vozidel a výjimky z tohoto 

zákazu. Příklad Berlína a zkušenosti se zaváděním zón ochrany ţivotního prostředí. 

Situace v jiných spolkových zemích. Problematika dohledu a sledování, úkoly policie 

a pořádkových sluţeb. Závěrečné úvahy. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009684 - ANAL 044017 

SCHLANSTEIN, Peter 

Ein Auto hat keine Schrecksekunde : Elektronische systeme verbessert die Sicherheit 

auf der Strasse [Bez vteřin hrůzy v autě. Elektronický systém zvyšuje bezpečnost na 

silnicích].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 1, s. 21 - 24, 3 obr.  

 Úsilí o vývoj tzv. inteligentních automobilů nejen v oblasti pasivní, ale i aktivní 

bezpečnosti. Vývoj elektronických systémů - analýza fáze předcházející sráţku, 

elektronický varovný systém, noční vidění apod. Počítačově řízené bezpečnostní 

systémy, jejich působnost a efektivita, vliv na propustnost silnic. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009685 - ANAL 044018 

STRUBE, Bernhard 

Keine "Gigaliner" auf deutschen Strassen [Ţádné "gigašňůry" na německých 

silnicích]. In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 1, s. 28 - 29, 4 obr.  

 Stoupající přeprava zboţí nákladními automobily ve vztahu k bezpečnosti. Diskuse o 

stálém zvyšování délky nákladních automobilů s přívěsy, tonáţe přepravovaného 

nákladu a o stanovení maximální délky a tonáţe nákladu, o nejvhodnější kombinaci 

auta a přívěsu apod. Stanovisko EU a situace v Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009406 - ANAL 043672 

WEINBERGER, Jan 

Vliv některých drog.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 1, s. 12 - 13, 3 obr.  

 Pojem droga. Vliv některých drog na způsobilost k řízení motorových vozidel. 

Zkušenosti s kontrolami řidičů prováděnými v cizině. Centrum dopravního výzkumu. 

Mezinárodní projekt DRUID. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009629 - ANAL 043778 

LISÁ, Zuzana 

Agresivita za volantem móda, nebo společenská norma?  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 38, 1 obr., 1 tab.  

 Problematika agresivního chování u řidičů. Projevy agresivity podle australského 

výzkumníka B. Elliota. Statistiky dopravních nehod za rok 2006. Přehled o hlavních 

příčinách dopravních nehod v ČR v roce 2006. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009620 - ANAL 043771 

ČERNÝ, Pavel 

Komunikace v krizových situacích pro příslušníky PČR ; a kol .  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, příloha s. 1 - 12, 17 obr., lit. 16. 

 Pojem krizové situace. Typy krizových situací. Hlavní cíle krizové komunikace. 

Úkoly na místě rizikové situace. Příjezd na místo události a přípravná fáze. Zabránění 

ohroţení nezúčastněných osob. Dosaţení dílčích cílů. Další klíčové činnosti na místě 
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situace. Specifika komunikace se sebevrahem, duševně nemocnou osobou, s osobou 

pod vlivem návykových látek. Policista v roli rukojmí. Speciální varianty krizové 

komunikace. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009623 - ANAL 043772 

KUSALA, Jaroslav 

Našli jsme pro vás na internetu. 

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 18, 2 obr. 

 Portál informací o Policii ČR. Adresa www.policie-cr.cz, je rozsáhlý portál, který 

mapuje dění v PČR. Obsah portálu, který je pravidelně doplňován, je rozdělen do 

deseti sekcí. Např. Aktuality s informacemi PČR, Městská policie, Policie ve světě, 

Přestupky policie, Kriminální případy, Kontakty, Poradna atd. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009668 - ANAL 043810 

Une police visible, accueillante et efficace : Un entretien avec Frédéric Péchenard, 

directeur général de la Police nationale [Policie viditelná, přijatelná a zdatná. 

Rozhovor s Frédéricem Péchenardem, vrchním ředitelem Police nationale].  

In: Civique. - 2007, č. 166, s. 6 - 7, 1 obr. 

 Současná koncepce, management, struktura a perspektivy Police nationale. 

Spolupráce policie s četnictvem. Přístup k důleţitým informacím. Personalistika a 

lidské zdroje v současné době. Vztah policie a veřejnosti, image policie v dnešní 

Francii. Reformy v policejní práci. Závěr. 

FR - fre: PA: jv/2008 

 

009671 - ANAL 043797 

VESELÁ, Michaela 

Co je Community policing? 

In: Závislosti a my. - 2008, č. 1, s. 13 - 19, 1 obr. 

 Pojem community policing. Policejní práce orientovaná na sluţbu veřejnosti. 

Policista v komunitě. Úzká vazba mezi policií a místní občany. Programy prevence 

kriminality. Program Partnerství. Preventivně informační skupina (PIS). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

009664 - ANAL 043444 

ČECH, Ondřej - TUČKOVÁ, Zuzana 

Evropské procesní právo - Evropské řízení o drobných nárocích.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 2, s. 3 - 7, lit 

 Okolnosti a účel zavedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 

o drobných nárocích, s předpokládanou účinností k 1. 1. 2009. Toto nařízení je platné 

pro všechny státy EU s výjimkou Dánska. Cílem Nařízení je především zrychlit 

soudní řízení v přeshraničních sporech a zjednodušit proces uznání a výkonu  

rozsudků. Zahájení a průběh evropských řízení o drobných nárocích. Dokazování, 

náklady, uznání a vykonávací (exekuční) řízení. Povinnosti čl. států před účinností 

Nařízení. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009686 - ANAL 044019 

ELIÁŠ, Karel 

Stát a občanský zákoník. 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 3, s. 81 - 86.  

 Postavení státu v reţimu občanského práva - zvláštní práva majetková a pravomoci 

státu vstupovat svými orgány do občanskoprávních vztahů mocensky. Problematika 

právní osobnosti státu. Označení státu jako právnické osoby. Teoretický základ 

problematiky, některá srovnání se zahraničními civilními kodexy. Metodologická 

vada snah pojmenovat právní osobnost státu pro obor soukromého práva výrazem" 

právnická osoba", protoţe kauzální poměr státu a práva je opačný neţ kauzální poměr 

práva a právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009666 - ANAL 043445 

JOUZA, Ladislav 

Firmy a zaměstnanci.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 2, s. 7 - 26.  

 Soubor příspěvků z legislativy ČR k pracovněprávním vztahům. Články: Postihy za 

porušování pracovních povinností, Vliv občanského zákoníku na dohody podle 
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zákoníku práce, Promlčení a zánik práva podle zákoníku práce, Podniková stipendia, 

Změny v zákoně o zaměstnanosti. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009692 - ANAL 044025 

KLÁTIK, Jaroslav 

Koncepcia restoratívneho trestania a systém alternatívneho riešenia trestných vecí v 

Slovenskej republike.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 73 - 85, 1 graf, 3 tab.  

 Trestní politika a její úloha při reformě trestního řízení, problematika humanizace 

trestu. Zásada práva na zákonný, resp. spravedlivý proces. Koncepce restorativního 

trestání versus koncepce trestání retributivního v trestním zákoníku. Principy 

restorativní justice. Alternativní řešení trestních věcí a jeho systematika. Alternativní 

tresty a alternativní způsoby trestního řízení (odklony a jiné trestněprávní instituty 

blízké odklonu). 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009678 - ANAL 043447 

KOLMAN, Petr 

Odkladný účinek kasační stíţnosti.  

In: Práce pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 2, s. 26 - 28, lit.  

 Kasační stíţnost jako mimořádný opravný prostředek a česká legislativa. Moţnost 

(nemoţnost) podání kasační stíţnosti. Odkladný účinek kasační stíţnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009682 - ANAL 044015 

KRANICH, Udo - WAGNER, Thomas 

Die Eignungsbegutachtung nach dem Waffengesetz : Teil 1: Grundlagen [Dobrozdání 

způsobilosti podle zákona o zbraních. Díl 1: Osnova].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 1, s. 6 - 9, 2 tab.  

 Problematika zjišťování způsobilosti k drţení zbraně a vydávání dobrozdání k vydání 

zbrojního průkazu. Zákon o zbraních a jeho ustanovení o způsobilosti k drţení zbraní. 

Rizikové faktory ovlivňující způsobilost: delikvence, sklon k násilí, specifický a 

rizikově relevantní ţivotní styl, psychická porucha, konzumace psychotropních látek a 

alkoholu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009639 - ANAL 043804 

KUNZ, Franziska 

Im Osten was Neues : Täter-Opfer-Ausgleich aus Sicht der Beteiligten : Ergebnisse 

einer Befragung von jugendlichen bzw. Heranwachsenden Tätern und ihren Opfern 

[Na východě něco nového. Narovnání mezi pachatelem a obětí z hlediska 

zúčastněných. Výsledky průzkumu u mladistvých resp. dospívajících pachatelů a 

jejich obětí].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 6, s. 466 - 

483, 15 tab., 3 schémata, lit. 37.  

 Tento průzkum byl proveden v roce 2006 ve spolupráci s třemi smírčími orgány. 

Bylo zjištěno, ţe jak viníci tak poškození jsou ve většině případů s narovnáním jako s 

alternativním řešením spokojeni. Ukázaly se ovšem některé slabiny v praxi smírčích 

orgánů, například byla zaznamenána relativně vysoká nespokojenost poškozených s 

dohodami o náhradě škody. Poškození také kriticky hodnotili některé aspekty 

narovnání, mj. jednotlivé rozhovory se zprostředkovatelem a transparentnost procesu 

narovnání. Vzhledem k mladistvým pachatelům je tedy nutno proces narovnání 

optimalizovat. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009687 - ANAL 044020 

PELIKÁN, Robert 

Několik poznámek k problematice půjčování peněz spotřebitelům.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 3, s. 86 - 94.  

 V ČR neexistuje zvláštní legislativní úprava spotřebitelského úvěrování. Neomezené 

poskytování spotřebitelských úvěrů vede ke vzniku mnoha negativních sociálních 

jevů, jeţ ve svém důsledku mohou ohrozit i ekonomický rozvoj státu. Meze smluvní 

volnosti v oblasti půjčování peněz spotřebitelům. Zákonná omezení (zákon o 

spotřebitelských úvěrech, trestněprávní a civilněprávní úprava lichvy). Prosazení mezí 

smluvní volnosti. Naprostá nedostatečnost dosavadních právních nástrojů pro 

postihování excesů v této oblasti.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009647 - ANAL 043808 

RISINGER, D. Michael 

Innocents Convicted : An Empirically Justified Factual Wrongful Conviction Rate 

[Odsouzení nevinných. Empiricky ověřená skutečná míra chybných rozsudků].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 3, s. 761 - 806, lit. 79.  

 Případy, kdy byli odsouzeni nevinní lidé chybným výrokem soudu. Statistický 

přehled těchto případů s udělením výjimečných trestů z 80.let. Míra chybných 

rozhodnutí soudu činí 3,3 procenta. Veřejnost se v této otázce dělí na dvě skupiny: 

jedni věří, ţe justiční omyly jsou v USA vzácné, druzí tvrdí, ţe jsou časté. V 
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případech, kdy se nejednalo o nejvyšší trest, se míra chybných rozsudků pohybuje od 

3,3 do 5 procent. Morální povinnost reformovat systém trestního soudnictví. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009690 - ANAL 044023 

SAMAŠ, Ondrej 

Niektoré stanoviská a závery k odvolaciemu konaniu podľa nového Trestného 

poriadku. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 63 - 65.  

 Změny obsahu odvolání v rekodifikovaném trestním řádu. Nový rozsah revizního 

principu, rozsahu přezkumné povinnosti a způsobu rozhodování odvolacího soudu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009693 - ANAL 044026 

SOJKA, Stanislav 

K niektorým otázkam dokazovania na hlavnom pojednávaní ešte raz, a v súlade so 

zákonom.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 99 - 101.  

 Polemika s článkem uveřejněným v JustR 2007/5 (Radoslav Mandalík) týkajícího se 

chybějícího zákonného podkladu, na jehoţ základě soudci pověřují čtením zápisů 

svědeckých výpovědí a vykonáváním jiných důkazů během hlavního líčení jednotlivé 

strany. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009691 - ANAL 044024 

ŠANTA, Ján 

Zmluvná pokuta a trestná zodpovednosť.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 66 - 72.  

 Nástupem sofistikovaných forem ekonomické kriminality dochází k jednáním 

přesahujícím hranice trestního práva. Tzv. zabezpečovací instituty v obchodním a 

občanském zákoníku - problematika smluvní pokuty. Moţnosti trestního postihu 

skutku zaloţeného na zneuţití tohoto zabezpečovacího institutu jako atypické formy 

závaţné hospodářské kriminality. Porovnání smluvní pokuty s různými formami 

úroků. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009648 - ANAL 043809 

WISE, Richard A. - DAUPHINAIS, Kirsten A. - SAFER, Martin A. 

A Tripartite Solution to Eyewitness Error [Tripartitní řešení omylu očitého svědka].  
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In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 3, s. 807 - 872, lit. 497.  

 Úloha očitých svědků v trestním řízení. Omyly svědků a následné chybné rozsudky. 

Návrh tripartitního systému, který by měl zabránit těmto osudným omylům očitých 

svědků. Podrobný rozbor tripartitního systému. Zkoumání hodnověrnosti očitých 

svědků. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009622 - ANAL 044013 

DICKE, W. 

Lösung passt nicht zum Probleme [Nevhodné řešení problému].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 2, s. 27 - 29, 3 obr.  

 Kritické připomínky k právní úpravě problematiky zbraní. Co lze povaţovat za 

zbraně, rizika napodobenin zbraní a plynových zbraní. Kde je hranice mezi hračkou a 

zbraní, mezi běţným domácím náčiním a zbraní (např. kuchyňské noţe). 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009603 - ANAL 044007 

JANSA, Lukáš 

Krást se nesmí, ani software.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 7, s. 58 - 59, 2 txt. příl.  

Podoby nekalé soutěţe při podnikání v informačních technologiích (IT). Obrana proti 

ztrátě a konkurenčnímu zneuţití důvěrných a citlivých dat. Potenciální pachatelé jsou 

ţalovatelní pro porušení autorského práva a pro nekalou soutěţ. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009601 - ANAL 044006 

KOUDELKA, Zdeněk 

Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 1, s. 63 - 66.  

 Základní orgány výkonné moci podle ústavního zákona: prezident a vláda. Dualita 

prezidenta a vlády, moţnost vzniku konfliktů. Kontrasignace, jmenování a odvolávání 

členů vlády, jmenování a odvolávání jiných funkcionářů, jmenování a odvolávání 

v oblasti ozbrojených sil. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009611 - ANAL 043765 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Moţnosti vyuţití dat o cestujících v letecké dopravě pro potřeby bezpečnostních 

sluţeb.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 1, s. 67 - 70, 2 obr., lit. 3.  

 Vyuţívání dat cestujících v letecké dopravě. Databáze PNR, CRS, GDS - JAMBRE, 

GALILEO/APOLLO, AMADEUS, WORLDSPAN. Dva typy základních moţností 

zasílat data bezpečnostním sloţkám v USA: Systém PUSH a PULL. Předávání údajů 

o cestujících podle evropské směrnice 2004/82/ES. Analýza údajů o cestujících v 

USA. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009695 - ANAL 042882 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Vyplácí se být velkým zločincem? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 2, s. 3 - 4.  

 Článek se zabývá stavem legislativy, kdy od určité výše škod způsobených krádeţí, 

loupeţí, zpronevěrou, podvodem a pod. uţ nelze zvyšovat maximální trestní sazbu, i 

kdyţ škoda můţe být i několikanásobně vyšší (např. krádeţ půl miliardy z budovy 

bezpečnostní agentury). Návrh uţít i další opatření (peněţitý trest, propadnutí majetku 

apod.). 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009736 - ANAL 044222 

DOUBRAVA, Lukáš 

Děti se nedopouštějí trestných činů, ale páchají provinění.  

In: Učitelské noviny. - 111, 2008, č. 8, s. 12 - 13.  

 Nový zákon přijatý parlamentem před pěti lety vydělil trestní řízení s pachateli 

mladšími osmnácti let do samotné právní normy. Odborníci po pěti letech ale tvrdí, ţe 

zákon č. 218/2003 Sb., byl prakticky reálně naplněn jen v oblasti ochrany nezletilého 

pachatele. Zákon pouze umoţňuje alternativní reakce na jednání mladistvých 

pachatelů, bohuţel v praxi nerealizovaných, protoţe nástavba, kterou zákon 

předpokládá, doposud nefunguje. Soudci mládeţe nejsou dostatečně odborně 

vybaveni (např. jak porozumět dítěti, chybí vzdělání soudců v oblasti speciální 

pedagogiky a psychologie). Chybí jednotná judikatura. Autoři si zákon pochvalují, ale 

praxe je taková, ţe zákon nefunguje. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

 



 24 

009694 - ANAL 044027 

HANDRLICA, Jakub 

Právo Európskeho spoločenstva atómovej energie.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 102 - 116.  

 Euratom a ES jako první pilíř smlouvy o EU. Historické souvislosti vzniku Euratomu 

a jeho úkoly. Primární institucionální právo Euratomu a typy jeho právních předpisů. 

Jednotlivé oblasti právní úpravy Euratomu. Sekundární legislativa. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009708 - ANAL 043811 

IGNOR, Alexander 

Die Zukunft des Starfverfahrens - Abschied vom Rechtsstaat ? [Budoucnost trestního 

řízení - rozloučení s právním státem ?].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 119, 2007, č. 4, s. 927 - 937, 

lit. 33.  

 Úvod. Současná diskuse o budoucnosti trestního řízení. Zákonnost trestního řízení. 

Nárok na slyšení před soudem. Výkon trestního soudnictví z etického hlediska. 

Zajištění základních ústavních práv občana. Zákaz o pouţití určitých důkazů v 

trestním řízení. Vztah mezi ústavním a trestním právem. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009714 - ANAL 043460 

KANABLE, Rebecca 

ADA compliance [Naplňování zákona o tělesně postiţených ADA].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 68 - 75, 1 obr.  

 Opatření ke zpřístupnění policejních, soudních aj. institucí osobám tělesně 

postiţeným, zvláště tzv. vozíčkářům. Fyzické a komunikační bariéry tělesně 

postiţených. Projekt oddělení pro lidská práva při ministerstvu spravedlnosti USA pro 

další zpřístupnění se občanům a bezbariérový přístup pro tělesně postiţené pomocí 

programu technické asistence v rámci ADA. Internetová adresa. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009745 - ANAL 043459 

KINDLOVÁ, Miluše 

K dělbě moci a odpovědnosti mezi soudy a parlamentem ve sféře soudní kontroly 

zákonů (úvaha v oblasti právní ochrany lidských práv).  

In: Právník. - 147, 2008, č. 3, s. 279 - 294, lit.  

 K ústavním systémům v euroatlantických zemích z hlediska moţností soudního 

přezkumu ústavnosti zákonů. Ústavní soudnictví USA a Německa, a také dalších 



 25 

států. Mechanismy ochrany ústavnosti v legislativní sféře kontroly zákonů, včetně 

ochrany lidských práv. Zákony o lidských právech - příklady z Velké Británie, 

Kanady, USA a Nového Zélandu. Commonwealthský model ochrany práv a jeho 

moţná aplikace v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009713 - ANAL 043459 

LANGERMAN, Andrew 

Facial fiction becoming fact : Facial recognition technologies continue to improve in 

performance [Rozvoj technologií umělé konstrukce a identifikace obličeje pro běţné 

uplatnění].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 60 - 66, 3 obr.  

 K rozvoji technologií modelování a identifikací obličeje, zejména digitálních. 

Digitální zobrazování 2D a 3D pro portrétní identifikaci. Příklady pouţívaných 

systémů v USA s komentáři specialistů. Biometrický systém HIIDE. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009744 - ANAL 043458 

SCHEU, Harald Christian 

Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 3, s. 247 - 278, lit.  

 Specifika Švýcarska ve vztahu k EU a jejich historický vývoj. Systém bilaterálních 

dohod, dohody z r. 1999 a z r. 2004, přechodná  

období. Institucionální rámec a oblasti dohod. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009696 - ANAL 044028 

MAREK, Karel 

K uzavírání obchodně-právních smluv a zadávání veřejných zakázek.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 1, s. 117 - 129.  

 Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), jeho soulad s komunitárními 

zadávacími směrnicemi. Členění zákona: zadavatelé, zakázky malého rozsahu, pod- a 

nadlimitní zakázky, dodavatelé, zájemce, uchazeč. Uzavírání obchodně-právních 

smluv, smluvní strany, typy smluv. 

SLK - cze: PA: bh/2008 
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009697 - ANAL 042883 

MAZÁNEK, Jiří 

Specifika dokazování hospodářské trestné činnosti.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 2, s. 5 - 13.  

 Článek se věnuje zvláštnostem dokazování hospodářské kriminality v trestně 

procesní činnosti policie. Po obecném úvodu o dokazování, jeho rozsahu a předmětu, 

rozebírá autor jednotlivá stadia trestního řízení a jejich specifika v případě 

hospodářské trestné činnosti (odhalování, vyšetřování, výpovědi atd.). 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009743 - ANAL 043457 

MUSIL, Jan 

Dohody o vině a trestu (Absprachen) v Německu.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 3, s. 217 - 246, lit.  

 V návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním je také institut tzv. 

dohody o vině a trestu. Legislativa a praxe řešení dohody o vině a trestu (Absprachen) 

v Německu. Z poznatků autora o fungování tohoto institutu v Německu. Předmět 

dohadovacího řízení a formy dohadovacího řízení v německé legislativě. Praxe, 

argumentace pro i proti institutu Absprachen. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009742 - ANAL 043817 

NIECHZIOL, Frank - SCHMUCKER, Mirko 

Polizeiliche Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität nach Wegfall der 

Grenzübertrittkontrollen : Rechtliche Rahmenbedingungen und taktische 

Umsetzungsmöglichkeiten [Policejní potírání mezinárodní kriminality po zrušení 

kontroly na hraničních přechodech. Právní rámcové podmínky a taktické moţnosti 

realizace]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 2, s. 105 - 111, lit. 52.  

 Právní stav v Evropě po přistoupení Česka, Polska a Švýcarska k Schengenské 

dohodě. Výjimky z Schengenské dohody o kontrole hraničních přechodů. Povolení k 

pobytu podle Schengenské dohody. Ukončení pobytu. Převaděčství a nadnárodní 

kriminalita po uzavření Schengenské dohody. Pátrání po podezřelých a hledaných 

osobách. Vzájemná spolupráce zemí Schengenské dohody. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009744 - ANAL 043458 

SCHEU, Harald Christian 

Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 3, s. 247 - 278, lit.  
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 Specifika Švýcarska ve vztahu k EU a jejich historický vývoj. Systém bilaterálních 

dohod, dohody z r. 1999 a z r. 2004, přechodná období. Institucionální rámec a oblasti 

dohod. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009746 - ANAL 043460 

ŠTURSOVÁ, Lucie 

Institut bezdůvodného obohacení de lege ferenda.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 3, s. 295 - 306, lit.  

 Legislativa, právní úpravy a skutková podstata bezdůvodného obohacení v ČR. 

Legislativní nedostatky a oblasti připravované rekodifikace občanského zákoníku. 

Problematika vymezení bezdůvodného obohacení de lege ferenda, právních následků 

bezdůvodného získání majetku, promlčení práv na vydání bezdůvodného obohacení v 

obchodněprávních vztazích. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009699 - ANAL 042885 

ŠUBRT, Milan 

Několik poznámek k některým hmotně a procesně právním ustanovením zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 2, s. 22 - 30.  

 Příspěvek se zabývá trestním právem nad mládeţí (právní odpovědností mládeţe za 

deliktní jednání) ve vztahu k zákonu o soudnictví nad mládeţí. Obsahuje některé 

návrhy moţných změn v hmotně a procesně právních ustanoveních tohoto zákona, 

především z pohledu činnosti policie, jako základ pro případnou polemiku a odbornou 

diskusi. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009704 - ANAL 042886 

VYLEGALA, Jan 

Vybrané trestné činy exekutora a jeho vykonavatelů II..  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 2, s. 30 - 34.  

 Dokončení z č. 1/2008. Vybrané trestné činy, kterých se můţe dopustit vykonavatel 

exekutora 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 druhé části se autor věnuje především trestným činům 

porušování domovní svobody a zneuţívání pravomoci veřejného činitele. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

 



 28 

009698 - ANAL 042884 

ZEMAN, Pavel 

Eurojust - evropská jednotka pro justiční spolupráci.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 2, s. 14 - 22.  

 Cílem článku je představit Eurojust jako orgán EU působící v oblasti justiční 

spolupráce ve věcech trestních. V první části článku popisuje autor jednotlivé kroky 

na cestě k vytvoření tohoto justičního orgánu, jeho vlastní zaloţení a dále jeho účel, 

cíle, pravomoci a působnost. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

009712 - ANAL 043458 

PAGE, Douglas 

Micro-stamping calls the shots : A revolutionary gun identification technology finds 

favor and foes [Převratná technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu. 

Pro a proti].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 54 - 59, 3 obr.  

 Technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu pro identifikaci zbraně 

(pistole), ze které bylo stříleno. Legislativní podpora nové technologie značení 

vystřelených nábojnic ve státě Kalifornie zákonem 1471 (AB1471) z října 2007. 

Princip značení nábojnic při výstřelu a výhody pro usnadnění identifikace zbraně, 

zvláště v případech, kdy v okolí místa činu policie nalezne pouze prázdné nábojnice. 

Další podrobnosti, argumenty pro i proti nové technologii identifikace zbraně. Obavy 

z moţnosti zneuţití. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009504 - ANAL 042869 

CHLUDIL, Ivan 

Pistole Para.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 2, s. 14 - 18, obr.  

 Seznámení s inovovanými typy pistolí Para, jejichţ základem je starý Colt 1911 A1. 

Nejnápadnější znaky hlavní řady pistolí Para. Hodnocení výrobků. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009503 - ANAL 042868 

HELEBRANT, Martin 

Nové náboje S&B 9 mm Luger.  
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In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 2, s. 8 - 9, obr.  

 Náš dominantní výrobce střeliva, vlašimská munička Sellier & Bellot, uvedl na trh 

dva nové druhy střeliva v nejrozšířenější ráţi krátkých palných zbraní, 9 mm Luger. 

Popis těchto nábojů.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009627 - ANAL 043776 

HELEBRANT, Martin 

Heckles & Koch P30.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 26 - 27, 5 obr., 3 tab.  

 Popis a charakteristika pistole Heckler & Koch P30. Technická data pistole. Testy 

pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009712 - ANAL 043458 

PAGE, Douglas 

Micro-stamping calls the shots : A revolutionary gun identification technology finds 

favor and foes [Převratná technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu. 

Pro a proti].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 54 - 59, 3 obr.  

 Technologie mikrooznačování nábojnic v okamţiku výstřelu pro identifikaci zbraně 

(pistole), ze které bylo stříleno. Legislativní podpora nové technologie značení 

vystřelených nábojnic ve státě Kalifornie zákonem 1471 (AB1471) z října 2007. 

Princip značení nábojnic při výstřelu a výhody pro usnadnění identifikace zbraně, 

zvláště v případech, kdy v okolí místa činu policie nalezne pouze prázdné nábojnice. 

Další podrobnosti, argumenty pro i proti nové technologii identifikace zbraně. Obavy 

z moţnosti zneuţití. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

 

009502 - ANAL 042867 

Taser - ano, nebo ne? 

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 2, s. 4 - 5.  

 Historie vzniku taseru, jeho princip. Případy, kdy taser způsobil smrtelné poranění. 

Zařazení taseru mezi tzv. mírnější donucovací prostředky a neletální zbraně. Situace v 

pouţívání taserů v Policii ČR. Zákonné podmínky pro pouţití taseru.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

 



 30 

009626 - ANAL 043775 

TETŘEV, Jan - LIŠKA, Přemysl 

Scarabeus.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 2, s. 25, 3 obr.  

 Nová česká zbraň Scarabeus. Popis a charakteristika zbraně. Testy zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009709 - ANAL 042887 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky : Srbsko.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 3, s. 26 - 29, obr.  

 Struktura ozbrojených sborů v Srbsku. Hlavní protiteroristická jednotka - Specijalna 

antiteristička jedinica, její výběr, výcvik, výzbroj, výstroj. K dalším protiteroristickým 

jednotkám patří: Protivteroristička jedinica a Batalion za protivteroristička deistva 

"Kobre". 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009715 - ANAL 043461 

Weapons and Accessories Showcase [Ukázka zbraní a příslušenství]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 76 - 79, 10 obr. 

 Nové střelné zbraně a příslušenství k nim, dostupné na trhu v USA a vhodné pro 

policii aj. bezpečnostní sloţky. Vyobrazení a stručná charakteristika výrobku. Mj. 

taktický nůţ Visionary, souprava na údrţbu a drobné opravy pušek řady M16 a různé 

zaměřovací a označovací nástavby na ruční zbraně. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

009734 - ANAL 044220 

OASiS - nový bezdrátový domovní systém PIR detektor s kamerou : 7. díl.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 58, 4 obr.  

 Bezdrátový PIR detektor s kamerou. Umoţňuje detekovat pohyb ve střeţeném 

prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu - charakteristika, popis, funkce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009430 - ANAL 043696 

POLÁK, Jiří 

Principy SPIS pro legislativu e-government.  

In: Egovernment. - 2007, č. 4, s. 22 - 23.  

 Počátkem roku 2007 by měla naplno začít fungovat síť CzechPoint, která má být 

pohodlným přístupným bodem pro komunikaci občanů s veřejnou správou. MV ČR 

chystá předloţit zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované 

konverze dokumentu. Vedle činnosti vlády existují sdruţení, která její kroky sledují, 

hodnotí. Právo volby způsobu komunikace s veřejnou správou. Základní předpoklady. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009747 - ANAL 043818 

RISCH, Hedwig - VOLKMER, Petra 

Tatort Internet - eine globale Herausforderung für die Innere Sicherheit : Ein Bericht 

über die BKA-Herbsttagung 2007 [Místo činu Internet - globální výzva pro vnitřní 

bezpečnost. Zpráva o podzimním zasedání Spolkového kriminálního úřadu v roce 

2007]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 2, s. 86 - 91.  

Akce: BKA-Herbsttagung 2007 [konference]. Wiesbaden (NĚMECKO), 20.11. 2007-

22.11.2007. Bundeskriminalamt.  

 Přehled referátů, přednesených na 53. zasedání Spolkového kriminálního úřadu 

(BKA) v listopadu 2007 ve Wiesbadenu. Hlavní témata referátů: Informační a 

komunikační technologie, perspektivy do r.2020. Virtuální realita a její přizpůsobení 

skutečné realitě. Morálka a etika v digitálním světě. Policie v digitálním světě. 

Internet a terorismus. Pravicový extrémismus na internetu. Současné poznatky a 

trendy v boji proti počítačové kriminalitě. Dětská pornografie na internetu. Německo 

a ratifikace Konvence o počítačové kriminalitě. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009716 - ANAL 044203 

White Paper. Celkové náklady na vlastnictví (TCO) - Srovnání IP a analogových 

zabezpečovacích systémů.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 2 - 5, 4 grafy, 2 schéma.  

 Na jaře 2007 byl proveden výzkum zaměřující se na vyjasnění problematiky, zda 

vyuţívat síťový (IP) kamerový systém nebo DVR systém s analogovými kamerami. 

Popis postupů a nálezů studie celkových nákladů na vlastnění (TCO) dvou druhů 

monitorovacích videosystémů. Tři fáze výzkumu. Přístup k výzkumu, celkové  

náklady - definování, ověření a základní scénář - definice a schválení. Náklady na 

pořízení a instalaci. Podrobné výsledky. Další poznatky a náměty k úvaze. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 



 32 

009429 - ANAL 043695 

ZAJÍČEK, Zdeněk 

Důleţité akty e-governmentu.  

In: Egovernment. - 2007, č. 4, s. 6 - 7.  

 Zhruba na čtyřiceti místech v ČR dnes fungují CzechPointy, kde lidé mohou zatím 

dostat ověřené výpisy z katastrů nemovitostí, z obchodního a ţivnostenského 

rejstříku. Komunikace veřejnosti s veřejnou správou. Další projekty. Zákon o 

elektronizaci některých procesních úkonů. Zákon o registrech veřejné správy. 

Strategie rozvoje informační společnosti v ČR pro období 2008 - 2013. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

009663 - ANAL 043792 

BUREŠ, Oldřich - DUŠKOVÁ, Lenka 

Čeští vojáci a operace na udrţení míru OSN.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 2, s. 53 - 71, 1 graf, 2 tab., lit. 49.  

 Analýza účasti českých vojáků v operacích OSN na udrţení míru. Strategické, právní 

a finanční aspekty působení českých jednotek v misích OSN. Příprava a výcvik 

jednotek. Hodnocení působení českých vojáků v OUM OSN: Přínosy pro ČR a 

zahraniční ohlasy. Největší slabiny působení českých jednotek v zahraničních misích 

na udrţení míru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009662 - ANAL 043791 

KARÁSEK, Tomáš 

Vojenská intervence EU na Středním východě? Limity "Nízké bezpečnostní politiky".  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 2, s. 39 - 51, 1 schéma, 1 tab., lit. 23.  

 Projektování ozbrojených sil představuje jeden z hlavních nástrojů Evropské 

bezpečnostní a obranné politiky, i kdyţ plánovité pouţití sil Evropskou unií je 

omezené a je tak vhodné označit ESDP jako "nízkou bezpečnostní politiku". 

Posouzení vlivu Evropské bezpečnostní strategie na Evropskou bezpečnostní a 

obrannou politiku. Přehled realizovaných vojenských misí Unie. Hodnocení. 

CZ - eng: PA: ká/2008 
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009665 - ANAL 043793 

KOPECKÝ, Pavel 

Recenze.  

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 2, s. 129 - 131.  

Rec. na : Zpravodajské sluţby ve válce. Špionáţ od napoleonských válek k boji proti 

Al-Kajdě [Monografie] / John Keegan. - Plzeň : Beta - Dobrovský, Ševčík, 2005. - 

348 s. 

 Historie zpravodajských sluţeb. Vojenské zpravodajství po roce 1945. Hodnocení 

zpravodajských sluţeb ve válce. Význam vojenského zpravodajství. Rozsáhlá práce je 

doplněná o rozměrnou mapovou a obrazovou sloţku, která se skládá z případových 

studií epizod z dějin válečných střetnutí, přičemţ se autor v jednotlivých kapitolách 

věnuje metodám a okolnostem získávání, zpracování či (ne)vyuţití zpravodajských 

informací, pouze doplňkově. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009667 - ANAL 043794 

SMOLÍK, Josef 

Recenze. 

In: Obrana a strategie. - 7, 2007, č. 2, s. 131 - 133.  

Rec. na : Terorismus ako politický fenonomén [Monografie] / Jozef Klavec. - 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 108 s.  

 Základní charakteristika terorismu, definování terorismu. Samotná práce vyuţívá 

poznatků historie, politologie, mezinárodních vztahů a sociální psychologie. Stručná 

historie teroristických činů i jednotlivých, v minulosti působících, skupin (např. 

Zemlja i volja, Narodnaja volja, Irgun atd.). Jednotlivé osobnosti a teoretici 

"historického" terorismu. Analýza vývoje mezinárodního terorismu a jeho jednotlivé 

aspekty. Politický, kriminální a deviantní terorismus. Klasifikace jednotlivých 

teroristických skupin. Faktory, které se podílejí na tom, ţe se radikální uskupení často 

dostávají do pozice skupin teroristických. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  

 

009660 - ANAL 043789 

ČAPOUN, Tomáš 

Metody laboratorní kontroly v chemických laboratořích HZS ČR. Spektrální metody: 

UVúVIS - Spektrofotometrie : 4. díl.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 35, 3 obr.  
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 Pojem spektrální metody. Princip spektrofotometrie. Základní prvky přístrojů. 

Fotometrická metoda. UV/VIS – spektrofotometrická metoda. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009654 - ANAL 043784 

HASÍK, Juljo 

Součinnost zdravotnické záchranné sluţby s HZS ČR a Policií ČR.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 13 - 15, 4 obr.  

 Informace o záchranné zdravotnické sluţbě (ZZS) v praxi při součinnosti základních 

sloţek IZS. Znalost postupů základní první pomoci. Taktika zásahu při součinnosti 

IZS při dopravních nehodách, poţárů, průmyslových havárií, hromadných dopravních 

nehodách, násilné trestné činnosti, sebevraţdách, při masových akcích a u osob s 

návykovými látkami. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009658 - ANAL 043787 

KOLEŇÁK, Ivan 

Přehled aktivit ústředních orgánů státní správy vůči územním samosprávným 

orgánům v oblasti krizového řízení v roce 2008.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 22 - 23, 1 tab.  

 Aktivity v oblastech krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany 

obyvatelstva a IZS koordinuje Ministerstvo vnitra ČR cestou GŘ HZS ČR. Přehled 

aktivit ústředních orgánů státní správy v oblasti krizového řízení v roce 2008. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009655 - ANAL 043785 

KOSEK, Zdeněk 

Celní správa České republiky.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Informace o činnosti Celní správy ČR, která se v mnoha případech úzce dotýká 

anebo přímo prolíná s problematikou ochrany obyvatelstva. Rámcová smlouva mezi 

Celní správou ČRa HZS ČR. Kompetence a úkoly Celní správy ČR. Oblasti činností 

Celní správy ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009450 - ANAL 043698 

MACHANDER, Vladimír 

Tematické kontroly liniových staveb a energetických zdrojů.  
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In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 6, 2 tab.  

 Kontroly zaměřené na činnosti související s provozováním liniových staveb 

dopravujících ropu a plyn, úloţišť ropy a plynu a dolů energetických nerostných 

surovin v ČR. Obsah kontrol. Výsledky kontrol. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009652 - ANAL 043782 

RONEŠOVÁ, Jana 

Klasifikace stavebních výrobků dle reakce na oheň.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 9, 1 tab.  

 Stavební hmoty či výrobky, u nichţ byl stupeň hořlavosti stanoven podle ČSN 

730862 Poţárnětechnické vlastnosti hmot - Stanovení stupně hořlavosti stavebních 

hmot či byl uveden v ČSN 730823 Poţárně technické vlastnosti hmot - Stupeň 

hořlavosti stavebních hmot, vyhovovaly poţadavkům norem řady ČSN 7308 pouze do 

31.12.2007. Třídy reakce na oheň pro textilní podlahoviny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009707 - ANAL 043456 

SEMRAD, Staci 

Preparing for disaster [Příprava na odstraňování následků katastrof]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 1, s. 22 - 28, 3 obr.  

 Výcvikové městečko pro přípravu jednotek nasazovaných pro pomoc a k 

odstraňování následků přírodních katastrof, rozsáhlých nehod a havárií aj. 

mimořádných situací. Městečko je v péči texaské univerzity A&M. Foto a 

podrobnosti k některým objektům pro reálný výcvik ve výcvikovém areálu. Výcvik 

technicky zabezpečuje speciální ţenijní sluţba TEEX. K moţnostem, organizaci a 

programům výcviku pro záchranné a vyprošťovací sluţby. Podrobněji k výcviku a 

úkolům texaské speciální 300členné jednotky pro mimořádné situace Texas Task 

Force 1. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009657 - ANAL 043786 

SÝKORA, Vlastimil - HYLÁK, Čestmír 

Ověření uţitných vlastností malých ochranných filtrů.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 18 - 20, 3 obr., 4 tab., lit. 1.  

 Pokyn GŘ HZS ČR č. 5/2006, kterým byly stanoveny zásady nakládání s malými 

ochrannými filtry (MOF). Pokyn č. 25/2007, kterým se stanovují zásady nakládání s 

malými ochrannými filtry. Jsou zde vymezeny některé důleţité základní pojmy jako 

např. originální obal, záruka, dispoziční záloha. Poţadavky na měření. Výsledky a 

diskuse. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2008 
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009451 - ANAL 043699 

ŠEBESTOVÁ, Miroslava - ZAJÍČEK, Karel 

Zabezpečení zdrojů vody pro hašení poţárů na území Plzně.  

In: 112. - 7, 2008, č. 1, s. 8 - 9, 3 obr.  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v paragrafu 

29 odst. 1 písm.k.) ukládá obcím zabezpečit zdroje vody pro hašení poţárů a jejich 

trvalou pouţitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení poţárů a podmínky pro 

zajištění jejich trvalé pouţitelnosti. Zdroje vody pro hašení poţárů a povinnosti obce. 

Vypracování mapovací studie. Výsledky kontrol provozuschopnosti. rekonstrukce 

stávajících a nových vodovodních řádů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009659 - ANAL 043788 

ŠTĚPÁN, Miroslav 

Hasičský záchranný sbor České republiky a bezpečnostní systém.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 24 - 26, 3 obr.  

Akce: Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: Jak jsme na ni připraveni [Konference]. 

Lázně Bohdaneč (ČR), 23.11.2007.  

 Ve dne 23.11.2007 se konala v Lázních Bohdaneč konference na téma "Bezpečnostní 

budoucnost EU a ČR: Jak jsme na ni připraveni". Současný stav a úkoly 

bezpečnostního systému ČR. Poslání a úkoly HZS ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009653 - ANAL 043783 

TOMAN, Martin 

Rozhodnutí o uţívání staveb a poţadavky na řešení poţární bezpečnosti v projektové 

dokumentaci staveb.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 10 - 11, 2 tab.  

 Doklady o povolení uţívání stavby. Názvy povolení a rozhodnutí (zákonné normy). 

Poţadavky na řešení poţární bezpečnosti v projektové dokumentaci. Přehled vyhlášek 

o dokumentaci staveb. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009649 - ANAL 043779 

VYKOUKAL, Jaroslav - KOPÁČEK, Petr 

Největší počet mimořádných událostí v historii.  

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

 Vyhodnocení poţární ochrany za rok 2007. Zásahová činnost. Následky na zdraví, 

záchrana, evakuace. Kontrolní činnost. Prioritní úkoly a akce pro rok 2008.  
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009651 - ANAL 043781 

WALD, František - CHLOUBA, Jiří - KALLEROVÁ, Petra 

Zkouška poţární odolnosti.  

In: 112. - 7, 2008, č. 2, s. 6 - 8, 10 obr., lit. 5.  

 Hlavním cílem na objektu koksovny Mittal Ostrava bylo prohloubení poznání o 

teplotě styčníků a vnitřních silách v konstrukci. Navíc se studovalo chování nosníků v 

konstrukci za zvýšených teplot, ohřev prvku vně poţárního úseku a sloupu při 

lokálním poţáru a rozvoj teploty v sendvičovém panelu na bázi dřeva a 

dřevobetonovém prvku. Lokální a prostorový poţár. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009721 - ANAL 044208 

DOSEDLA, Jan 

Pěnová hasící zařízení.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Pěnová hasící zařízení mají nezastupitelné místo v tzv. "Vyhrazených poţárně 

bezpečnostních zařízeních" (viz vyhláška č. 246/2001 Sb.), a to zejména díky svému 

pouţití. Dělení pěnových zařízení (HZ). HZ na těţkou pěnu, na střední pěnu a na 

lehkou pěnu - charakteristiky, pouţití, výhody. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009726 - ANAL 044213 

HOŠEK, Zdeněk 

Zařízení dálkového přenosu. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 40 - 42, 4 obr.  

 Základním předpokladem pro úspěšnou evakuaci osob, zvířat a majetku při poţáru a 

pro účinný zásah jednotek poţární ochrany je včasné zajištění vznikajícího poţáru. K 

těmto účelům slouţí zejména zařízení elektrické poţární signalizace (EPS). Zařízení 

dálkového přenosu (ZDP) ve vazbě na zařízení EPS. Technické poţadavky na ZDP. 

Obsluţné pole poţární ochrany. Schéma centrálního střeţení více objektů. Klíčový 

trezor poţární ochrany. Přenosová cesta. Převaděč signálů. Pult centralizované 

ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009727 - ANAL 044214 

JAROŠ, Marek 

Poţární videodetekce.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 43 - 45, 5 obr.  
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 Základem hlásičů řady "VSD" je hlásič na bázi videokamery a dohlíţecího systému. 

Systém pouţívá běţnou CCTV kameru připojenou k centrální jednotce a analyzuje 

přicházející obrázky snímek po snímku a rozhoduje, jestli obsahují kouř. Citlivost 

systému. Výhody systému. Operátorské rozhraní a funkce. Sloţený útlum - hlásič 

poţáru budoucnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009722 - ANAL 044209 

KREJČÍ, František 

Ochrana technologických zařízení před poţárem.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 30 - 31, 4 obr.  

 Ochranný systém pro detekci a hašení v odsávacích a dopravních systémech. Systém 

Grelon. Ochrana v pneumatické dopravě. Ochrana hoblovacích strojů. ochrana 

tabletovacích lisů. Ochrana nádrţe na biolíh. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009730 - ANAL 044217 

KUBRICHT, Jiří 

Hlasové evakuační systémy.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 51 - 53, 2 obr.  

 Hlasové evakuační systémy (také nouzové zvukové systémy), jsou určeny především 

pro "rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel ve vnitřních i vnějších prostorech při 

nouzových situacích". Hlavní poţadavky na systém. Vlastnosti evakuačního systému 

z hlediska jeho návrhu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009724 - ANAL 044211 

LAIFR, Jiří 

Závěry jednání CEN/TC 72 a současný stav přípravy norem pro EPS. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 37 - 38.  

 Jednání CEN/TC. Spolupráce s organizacemi zabývajícími se problematikou 

související s elektrickou poţární signalizací. Přehled publikovaných ISO norem. Další 

spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009725 - ANAL 044212 

LAIFR, Jiří 

Příprava české aplikační normy pro EPS.  
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In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 39 - 40.  

 Cesta dalšího vývoje aplikační normy pro EPS. Historický vývoj dokumentu - Stav v 

Evropě a v ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009720 - ANAL 044207 

PRŮHA, Miloš 

Některé aspekty navrhování plynových hasicích zařízení.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 24 - 26, 2 obr., 1 tab.  

 Ekologické charakteristiky vybraných hasicích plynů. Hasební plyny - přehled a 

vlastnosti. Ochrana proti přetlaku. Navrhování systémů. Součinnost SHZ a EPS. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009723 - ANAL 044210 

ROUBÍČEK, Michal 

Elektrická poţární signalizace. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 32 - 37, 1 obr.  

 Systém elektrické poţární signalizace (EPS) je poţárně bezpečnostní zařízení, které 

slouţí v objektech ke zvýšení jejich poţární bezpečnosti. Tři skupiny zařízení v 

systému EPS. Druhy hlásičů detekce poţárů: Opticko - kouřové, tepelné, 

termodiferenciální, termo - maximální. Různé detekční principy se dají slučovat do 

jednoho hlásiče. Zařízení dálkového přenosu (ZDP). Povinné doplňky systému EPS 

při realizaci přenosu informací ZDP je obsluţné pole poţární ochrany (OPPO). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009717 - ANAL 044204 

RYBÁŘ, Pavel 

Aktivní poţární ochrana z pohledu Eurokódů.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 8 - 9, 2 obr., 2 tab., lit. 2.  

 Poţární bezpečnost staveb je jedním ze šesti základních poţadavků. Směrnice Rady 

89/106/EHS z 21.12.1988 o sbliţování právních a správních předpisů členských států, 

které se týkají stavebních prvků. Program Eurokódů pro stavební konstrukce tvoří 10 

titulů týkajících se zatíţení konstrukcí, jako jsou betonové, ocelové, dřevěné, zděné a 

další. Zapojení aktivní a pasivní ochrany do procesu hoření. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009718 - ANAL 044205 

RYBÁŘ, Pavel 

Stabilní hasicí zařízení.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 9 - 16, 14 obr., 3 tab., lit. 14.  

 Stabilní hasicí přístroje (SHZ) jsou pevně zabudovaná hasicí zařízení ve stavbě nebo 

technologickém zařízení. Sprinklerová zařízení. Komponenty sprinklerových zařízení 

podle ČSN EN 12259. Sklady - typická aplikační oblast pro sprinklerovou ochranu. 

Rozsah pouţití. Vodní sprejová zařízení. Vodní mlhová zařízení - charakteristika, 

provedení, rozsah pouţití. Přenosová zařízení - charakteristika, provedení, rozsah 

pouţití. Plynová hasící zařízení. Prášková zařízení - charakteristika, provedení, rozsah 

pouţití. Hadicové systémy - charakteristika, druhy. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009719 - ANAL 044206 

RYBÁŘ, Pavel 

Účinnost a trvalá provozuschopnost vyhrazených poţárně bezpečnostních zařízení.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 1, s. 17 - 19, 3 obr., 2 tab.  

 Zajištění trvalé provozuschopnosti a účinnosti vyhrazených poţárně bezpečnostních 

zařízení (PBZ) je principiální podmínkou pro dosaţení očekávaného sníţení škod 

způsobených poţárem a zajištění poţadované ochrany osob. Podle paragrafu 5 

vyhlášky MV č. 248/2001 Sb., o poţární prevenci, se při projektování PBZ postupuje 

podle normativních poţadavků. Přehled poţadavků. Po uvedení vyhrazených PBZ do 

provozu je jejich účinnost podmíněná prováděním pravidelných kontrol a 

periodických inspekčních prohlídek zaměřených na změny v chráněném úseku. 

Výchozí technické dokumenty na navrhování a údrţbu stabilních hasicích zařízení. 

Poţadavky na zajištění trvalé provozuschopnosti PBZ podle vyhlášky MV č. 

246/2001 Sb., o poţární prevenci. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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