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ALKOHOL, DROGY 

 

009849 - ANAL 044260 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Legalizace drog versus represe. Z pohledu práva, filosofie, kriminologie a ekonomie : 

4. díl. 

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 13 - 16. 

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

Drogy jako byznys. Obchodování s omamnými a psychotropními látkami. Faktory 

konečné ceny nelegálních omamných a psychotropních látek pro uţivatele. Hypotéza 

legalizace výroby a distribuce omamných a psychotropních látek a faktorů. Dopad 

legalizace drog. Závěr k problematice legalizace drog kontra represe z několika 

pohledů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009880 - ANAL 043481 

BYRNE, Ed 

Policing the poppy [Kontrola nad pěstováním opia].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 1, s. 24 - 26, 2 obr. 

 Problematika Afghánistánu jako dominantního producenta opia a snahy dostat 

makové plantáţe alespoň částečně pod kontrolu. Vývoj, současný stav a aktivity při 

potírání obchodování s opiem. Údaje k rozsahu pěstování a zisků z obchodů s opiem 

podle statistiky OSN. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009851 - ANAL 044261 

NEŠPOR, Karel 

Škody způsobené alkoholem v pracovním prostředí a jejich prevence.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 17 - 24, lit. 30. 

 Přehled rizik alkoholu v pracovním prostředí. Rizikové faktory pro problémy 

působené alkoholem v pracovním prostředí. Prevence problémů působených 

alkoholem v pracovním prostředí na úrovni zaměstnavatelů. Některé postupy 

pouţívané zaměstnavateli. Prevence problémů působených alkoholem v pracovním 

prostředí jednotlivce. Časové rozpoznání problému. Krátká intervence. Práce s 

motivací. Rozšíření preventivního programu o další prvky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009852 - ANAL 044262 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Závislost na alkoholu a jeho zneuţívání u rodičů přináší rizika pro jejich děti.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 25 - 28, lit. 27. 

 Rizika závislosti na alkoholu u rodičů pro jejich děti. Při prevenci škod u dětí je 

nejvýznamnější včasná léčba závislého rodiče, kromě toho se pouţívá řada dalších 

postupů, z nichţ jsou některé zmiňovány. Léčba a prevence. Organizační rámec 

prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009853 - ANAL 044263 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - SCHANSOVÁ, A. - MATANELLI, O. 

Alkohol u ústavně léčených pacientů závislých na jiných psychoaktivních látkách.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 29 - 31, lit. 8. 

 Zjišťování závislosti na alkoholu v psychiatrické léčebně Bohnice. Materiál a 

metody. Výsledky a diskuze. Kasuistika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009847 - ANAL 044258 

VANĚČEK, Miloš 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost - Výroční zpráva za 

rok 2007.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 2 - 8. 

 Výroční zpráva za rok 2007 o stavu drogové problematiky v Evropě. Nejdůleţitější 

údaje. Vliv kokainu na zdraví. Mnoţství zachyceného kokainu. Drogy a řízení 

vozidel. Analýza situace. Politika a právní předpisy. Preventivní přístupy a programy.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009848 - ANAL 044259 

VANĚČEK, Miloš 

Uţívání drog a jeho důsledky.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 9 - 12. Sek.inf.p.: 

Zaostřeno na drogy. - 2007 

 Uţívání drog v obecné populaci. Problémové uţívání drog. Charakteristiky uţivatelů 

drog v léčbě. Předávkování drogami a úmrtí na přítomnosti drog. Infekce spojené s 

uţíváním drog. Prevence, léčba a programy (Harm reduction). Trestněprávní data. 

Drogové trestné činy. Záchyty drog, jejich ceny a čistota. Výdaje z veřejných 

rozpočtů na řešení problematiky drog. Výzkum v oblasti drog. 
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CZ - cze: PA: ká/2008 

009854 - ANAL 044264 

VANĚČEK, Miloš 

Léky na naší drogové scéně do roku 1990. Zneuţívání léků samotných : 1. část.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 32 - 39, lit. 4. 

 Problematika a přehled zneuţívaných léků. Legislativa k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009751 - ANAL 043464 

BONTA, James 

Offender Risk Assessment and Sentencing [Odhad rizik recidivy pachatele a vynášení 

rozsudku].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 49, 2007, č. 4, s. 519 - 

529, lit. 33.  

 Problematika nebezpečnosti a rizik recidivy pachatelů při rozhodování o výši, formě 

a ukončení trestu. Uplatňování nástrojů a výsledků analýz rizik recidivy v kanadském 

vězeňství. Stav a pravděpodobný vývoj vězeňské praxe v této oblasti podle názorů 

autora. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

009826 - ANAL 044251 

DOSTÁLOVÁ, Ivana - DOČKAL, Martin 

Typy projektů prevence kriminality.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 3, příloha s. 1 - 8. 

 Dokončení z č. 2/2008. Situační prevence. Městské kamerové dohlíţecí systémy 

(MKDS). Informování občanů: Typy projektů. Aktivity pro specifické cílové skupiny.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009808 - ANAL 044055 

FABER, Thomas 

Allianz gegen Würmer und Viren : Initiative von Wirtschaft und Land NRW 

[Spojenectví proti červům a virům. Iniciativa podniků a země Severní Porýní-

Vestfálsko].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 3, s. 22 - 23, 1 obr. 
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Zneuţívání prostředků moderní elektronické komunikace a tzv. citlivých dat k 

ekonomické špionáţi a stoupající rizika poškození či zničení vnitřních počítačových 

sítí a bází dat škodlivými programy, viry a červy. Základní standardy bezpečnosti a 

ochrany. Střediskem preventivních a bezpečnostních opatření jsou především metody 

ekonomické špionáţe. Spolupráce ekonomické a státní sféry, příklad spolkové země 

Severní Porýní-Vestfálsko. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009777 - ANAL 043465 

FERGUSON, Christoper J. - RUEDA, Stephanie M. - CRUZ, Amanda M. - 

FERGUSON, Diana E. - FRITZ, Stacey - SMITH, Shawn M. 

Violent Video Games and Aggression [Agresivita a videohry s násilím]. 

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 3, s. 311 - 332, 2 obr., 5 tab., lit. 36. 

 Výsledky 2 výzkumných studií a poznatky z výzkumů vlivu videoher na psychiku, 

zejména mladistvých. Analýza výsledků vlastního průzkumu. Podle zjištění se, i 

poněkud překvapivě, ukazuje, ţe násilné videohry nepatří mezi ty hlavní faktory 

iniciace a rozvoje násilného jednání a kriminality. Přehledy v tabulkách, komentář a 

diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009757 - ANAL 044033 

HOLCR, Květoň 

Participatívne prognózovanie v systéme kontroly kriminality.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 4, s. 85 - 91, 2 grafy. 

 Kriminalita jako hromadný sociálně právní fenomén. Proměny kriminální scény 

vyţadují proto i neustálou inovaci kontroly kriminality. Vyváţenost represivní a 

preventivní sloţky kontroly kriminality. Prognostické aktivity jako součást prevence a 

trestní politiky. Podstata prognóz vývoje kriminality. Současná prognóza vývoje 

struktury kriminality, pachatelů a obětí. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

009832 - ANAL 043827 

KÖLBEL, Ralf 

Wirtschaftskriminalität und unternehmensinterne Strafrechtsdurchsetzung 

[Hospodářská kriminalita a prosazování trestního práva ve sféře podnikání].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 1, s. 22 - 37, 

lit. 55. 

 Účinnost trestního práva v oblasti hospodářské kriminality je povaţována za relativně 

nízkou. Proto se stát snaţí podporovat politiku prosazování práva v podnikatelské 

sféře (self-enforcement) a tím sníţit riziko hospodářské kriminality. Cílem je vytvořit  
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sebekontrolu podnikání (business ethics). Tento proces je v článku interpretován 

pomocí systémové teorie. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009907 - ANAL 042897 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Schengen? Ano, ale....  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 3 - 5. 

 Autoři v článku upozorňují na některá úskalí, která přinesl vstup ČR do tzv. 

schengenského prostoru. Jedná se zejména o "zjednodušení" pro pachatele 

mezinárodní trestné činnosti, a to jak prováděné občany jednoho státu na území státu 

jiného, tak mající přeshraniční charakter. Stručné zhodnocení důsledků vstupu ČR do 

schengenského prostoru. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009834 - ANAL 043828 

NAPLAVA, Thomas 

Kriminalitätsfurcht und registrierte Kriminalität : Sozialökologische Analysen mit 

Aggregatdaten und Mehrebenenmodellen [Strach z kriminality a registrovaná 

kriminalita. Sociálně-ekologické analýzy s úhrnnými údaji a modely v několika 

rovinách].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 1, s. 56 - 73, 

4 tab., lit. 62.  Policejně registrovaná kriminalita v menších zeměpisných 

regionech a její vliv na strach z kriminality u místních obyvatel. Vzájemný vztah 

těchto dvou veličin. Strach z kriminality se mění působením sociálně-ekologických 

faktorů. Je rovněţ ovlivněn mírou kriminality v různých geografických lokalitách.  

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009775 - ANAL 044048 

Nur echt ist recht : Sichherheitstechnik gegen Produktpiraterie [Jen pravý je správný. 

Zabezpečovací technika proti výrobkové piraterii].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 1 - 2, s. 28 - 29, 2 obr. 

 Rozmach výrobkového pirátství - padělání nebo neoprávněné kopie značkových a 

Higtech výrobků. Technologie Holospot firmy Tesa pro ochranu výrobků a pro jejich 

identifikaci. Její uplatnění v potírání výrobkového pirátství a její účinnost. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009779 - ANAL 043466 

SILVERMAN, Jenna R. - CALDWELL, Roslyn M. 

Pear Relationships and Violence Among Female Juvenile Offenders [Násilí 

mladistvých pachatelek. Vztahy a souvislosti].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 3, s. 333 - 343, 3 tab., lit. 46. 

 Výsledky průzkumu vzorku 128 mladistvých pachatelek mezi 4 etnickými skupinami 

(Afroamerické, Kavkazské, Hispánské, smíšeného etnika). Rozdíly stupně a 

charakteru násilí. Potřeba dalších výzkumů v těchto oblastech. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009870 - ANAL 044065 

ŠANTA, Ján 

Auditor v procese predchádzania a trestného stíhania ekonomickej trestnej činnosti.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 247 - 253. 

 Moţnosti dokazování v procesu trestního stíhání hospodářské kriminality, jestliţe 

vyšetřovaný podnikatelský subjekt vyuţil auditorské sluţby. Definování auditorských 

sluţeb, práv a povinností a právního postavení auditora. Kdy je moţné auditora 

vyslechnout jako svědka, získat od něj listinné důkazy nebo jej i vyuţít jako 

odborného konzultanta. Význam účetních dokladů pro dokazování ekonomické 

trestné činnosti. Okruh trestné činnosti, které by se auditor mohl dopustit při porušení 

svých povinností. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009869 - ANAL 044064 

ŠVÁBYOVÁ, Darina 

Sexuálno a rodovo podmienené násilie ako nová realita prenikajúca do našej 

spoločnosti.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 236 - 241, lit. 1. 

 Výskyt fenoménu rodového násilí jako důsledek migračních pohybů ve světě. 

Definice rodového násilí v dokumentech OSN, EU a Mezinárodního trestního soudu. 

Nejčastějšími oběťmi rodového násilí jsou ţeny. Rodové násilí z hlediska 

trestněprávní úpravy. Potřeba správné reakce ze strany orgánů činných v trestním 

řízení a soudů vzhledem k specifičnosti forem, pachatelů a obětí v důsledku jejich 

diametrálně odlišného kulturního a společenského vývoje. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009809 - ANAL 044056 

VANDUCHOVÁ, Marie 

O systému trestů.  
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In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 4 [vyd. 2008], s. 7 - 42, 5 tab. 

 Systém trestů jako podstatný prvek trestní politiky. Dvě základní vývojové tendence 

trestní politiky - zmírnění či naopak zostření trestní represe. Historický vývoj obou 

tendencí. Hlavní směry vývoje alternativního trestního zákonodárství: podmíněné 

odsouzení v různých podobách, trestněprávní náhrady nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, peněţité tresty. Posilování prvků restorativní justice a nutnost další 

diferenciace současného trestního systému. Trestní systémy a jejich uplatňování v 

Německu, Finsku, Francii a ČR. Statistické údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009774 - ANAL 044047 

WEYERSTALL, Nicole 

Information auf Abwegen : Schutz vor Folgen der Industriespionage [Informace na 

scestí. Ochrana před následky průmyslové špionáţe].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 1 - 2, s. 22 - 23, 1 obr. 

 Hospodářské škody způsobené různými formami průmyslové špionáţe jen v 

Německu dosahují podle odhadů expertů víc neţ 20 mld euro. Zpráva o aktuální 

situaci napadení německých podniků průmyslovou špionáţí. Koncept 

ochrany,prevence, náprava způsobených škod. Činnost evropské skupiny AIG 

(American International Group) a partnerská spolupráce s Corporate Trust v oblasti 

prevence ekonomické a průmyslové špionáţe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009769 - ANAL 044044 

ZACHAR, Andrej 

Satanizmus - jeho podstata, prejavy vo forme páchania trestných činov a moţnosti ich 

eliminácie.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 2, s. 41 - 51, lit. 3. 

 Podstata satanismu, jeho charakteristické rituály, obřady, symbolika. Základní 

proudy (měkký - představovaný satanistickými "církvemi", čarodějnický nebo 

magický ezoterismus a tvrdý satanismus, který je postaven mimo zákon). Vymezení 

satanistického kultu a jeho základní znaky. Rozšíření ve světě a na Slovensku, některé 

satanistické skupiny a sekty. Projevy satanismu ve formě páchání trestných činů, 

vysoký stupeň latence. Bezpečnostní rizika satanismu a moţnosti eliminace jeho 

kriminálních projevů. Relevantní ustanovení trestního zákona, trestního řádu a zákona 

o Policajnom zbore SR. Nutnost součinnosti policejních, justičních a zpravodajských 

orgánů a široké spolupráce, i na mezinárodní úrovni, s ostatními organizacemi 

(církev). 

CZ - sla: PA: bh/2008 
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009911 - ANAL 043497 

ENGDAHL, Oskar 

The Role of Money in Economic Crime [Úloha peněz při hospodářské kriminalitě].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 2, s. 154 - 170, lit. 71.  

 Peníze, uplácení a korupce v případech hospodářské aj. ekonomické kriminality. 

Nabídka peněz jako motiv a pobídka k trestnému jednání. Podrobnější rozbor 3 

hlavních jiţ teoreticky zpracovaných "účelů a funkcí" těchto peněz. Přínosné podněty 

této práce k dalším okolnostem korumpování penězi. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009946 - ANAL 043843 

GIORDANO, Peggy C. - LONGMORE, Monica A. - SCHROEDER, Ryan D. - 

SEFFRIN, Patrick M. 

A Life-Course Perspective on Spirituality and Desistance from Crime [Spiritualita a 

její vliv na kriminalitu jedince během ţivota].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 1, s. 99 - 132, 2 tab., lit. 

59.  

 Vztah mezi kriminalitou a náboţenstvím. Vliv spirituality na sníţení kriminality. 

Tato dlouhodobá studie shromaţďuje data určité skupiny respondentů, kteří byli 

poprvé dotazováni v r.1982 jako dospívající, potom v roce 1995 jako dospělí a znovu 

v roce 2003. Výsledky výzkumu. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009916 - ANAL 043842 

MAC GLOIN, Jean Marie - SULLIVAN, Christopher J. - PIQUERO, Alex R. - 

BACON, Sarah 

Investigating the Stability of Co-Offending and Co-Offenders Among a Sample of 

Youthful Offenders [Zkoumání stálosti spolupachatelství a spolupachatelů na příkladu 

mladistvých delikventů].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 1, s. 155 - 188, 5 grafů, 

3 tab., lit. 81.  

 Odborníci vţdy tvrdili, ţe kriminalita je skupinový fenomén, přesto bylo tomuto 

aspektu kriminality dosud věnováno málo pozornosti. Tato studie zkoumá jednu 

obzvláště zanedbávanou otázku, totiţ stálost spolupachatelství a výběr spolupachatele 

v proměnách času, ve vývoji kriminality jedince. Shromaţďováním dat o skupině 

mladistvých delikventů z Filadelfie jsme zjistili, ţe spolupachatelství má svá pravidla 

a ţe v kriminální kariéře jedince existuje v tomto smyslu zřetelná linie. Jde však o jev 

individuální. Pachatelé vědí, ţe "opětovné pouţití" spolupachatelů není taktické, ale 

mnozí z nich mají přesto tendenci vybírat si stále stejné komplice. Závěr studie 

vychází jak z vlastního výzkumu tak z dosavadní odborné literatury a navrhuje 

metodu dalšího výzkumu. USA - eng: PA: jv/2008 
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09910 - ANAL 043496 

MACKENZIE, Simon - GREEN, Penny 

Performative Regulation : A Case Study in How Powerful People Avoid Criminal  

Labels [Performativní regulace.Jak se vlivní vyhýbají kriminalizaci. Případová studie.   

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 2, s. 138 - 153, lit. 52.  

 Případová studie k praktikám faktické dekriminalizace nelegálního obchodování s 

uměleckými, historicky cennými předměty a objekty a s cennosti. Cesty, jak se vlivné 

osoby a obchodníci se staroţitnosti mohou vyhnout kriminalizace nelegálního 

podnikání a podvodů ve velkém. Příklad tvorby a procesu zavádění britského zákona 

o trestné činnosti při nakládání s předměty a objekty kulturního dědictví, z r. 2003. 

Základní 4 oblasti v relevanci ke kriminalitě bílých límečků. Diskuse. Orgány, 

zabývající se potíráním nelegálních obchodů s uměleckými předměty. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

009843 - ANAL 043832 

BERNITZ, Herman - OWEN, Johanna H. - VAN HEERDEN, Willie F.P. - 

SOLHEIM, Tore 

An Integrated Technique for the Analysis of Skin Bite Marks [Integrovaná technika 

analýzy otisků zubů na pokoţce].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 1, s. 194 - 198, 5 obr., 5 tab., lit. 18. 

 Vysoký počet vraţd, znásilnění a zneuţívání dětí v Jiţní Africe má za následek i 

zvýšený počet případů, kdy je nutno zkoumat otisky zubů na těle oběti. Technika 

analýzy otisků byla vypracována s obdivuhodnou přesností. Čtyři stadia identifikace 

chrupu s pouţitím počtu pravděpodobnosti a demografických dat. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009839 - ANAL 043830 

FRASER, Isla - MEIER-AUGENSTEIN, Wolfram - KALIN, Robert M.  

Stable Isotope Analysis of Human Hair and Nail Samples : The Effects of Storage on 

Samples [Stabilní izotopová analýza vzorků lidských vlasů a nehtů. Účinky 

skladování na vzorky]. 

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 1, s. 95 - 99, 2 obr., lit. 17. 

 V tomto případě byly vzorky vlasů a nehtů skladovány pomocí pěti různých metod, 

běţně pouţívaných ve forenzních laboratořích, a uschovány 6 týdnů, resp. 6 měsíců. 

Pak byly předloţeny k analýze. Výsledky ukázaly, ţe způsob skladování můţe 

způsobit slabou změnu izotopu 15N ve vlasech i v nehtech po 6 týdnech uskladnění, 

nikoli po 6 měsících. Další rozdíly byly zjištěny při analýze vzorků 2H a 18/0. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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009838 - ANAL 043829 

HILL, Carolyn R. - KLINE, Margaret C. - COBLE, Michael D. - BUTLER, John M. 

Characterization of 26 MiniSTR Loci for Improved Analysis of Degraded DNA 

Samples [Charakteristika 26 loci MiniStr pro kvalitnější analýzu poškozených vzorků 

DNA].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 1, s. 73 - 80, 2 obr., 5 tab., lit. 22. 

 Nová metoda testování DNA v případech, kdy vzorky DNA jsou značně 

znehodnocené. Přehled studií z poslední doby. Popis metody, průběh experimentu, 

analýza dat. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009755 - ANAL 044031 

JANUKA, Miroslav - PORADA, Viktor - ZAHÁLKA, František 

Vymezení základních pojmů kinematické analýzy pohybu člověka pro potřeby 

kriminalistické identifikace.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 4, s. 29 - 47, 12 obr., lit. 21. 

 Teorie kriminalistické identifikace a její systém. Dynamický stereotyp lokomoce 

člověka, zejména chůze, jako prostředek kriminalistické identifikace. Vnitřní 

podmínky a centrální mechanismy pro provedení a řízení chůze. Krokový cyklus, 

kloubní a svalová aktivita během stojné fáze, pohyb těţiště těla během chůze. 

Kinematická analýza chůze, vyuţití videografické metody, umístění kamer, značky 

pro identifikační body, kalibrace, transformace souřadnic, úprava vyhodnocených dat 

a jejich kvalita. Dynamická analýza - měření síťových parametrů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009841 - ANAL 043831 

PAPSON, Kaitlin - STACHURA, Sylwia - BORALSKY, Luke - ALLISON, John 

Identification of Colorants in Pigmented Pen Inks by Laser Desorption Mass 

Spectrometry [Identifikace barviv v pigmentovaných inkoustech pomocí laserové 

desorpční spektrometrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 1, s. 100 - 106, 8 obr., lit. 23. 

 Nová metoda, jejíţ pomocí je moţno identifikovat pigmenty v tiskařských inkoustech 

a to zvláště v případech, kdy dřívějších metod jiţ nelze pouţít. V této studii byly 

zkoumány inkousty obsahující modrá, bleděmodrá, oranţová, zelená, fialová, červená, 

růţová a černá barviva. Popis materiálů a metod. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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009752 - ANAL 043819 

SCHULZ, Yvonne - MOSSAKOWSKI, Harald - ALBRECHT, Knut - REITMEIER, 

Dirk 

Leichenzerstückelungen/-verstümmelungen – differenzierte rechtsmedizinische und 

kriminalistische Aufarbeitung des Sektionsgutes des Institutes für Rechtsmedizin der 

Medizinischen Hochschule Hannover [Mutilace mrtvých těl. Soudnělékařská a 

kriminalistická studie Institutu pro soudní lékařství na lékařské univerzitě v 

Hannoveru].  

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 1 - 2, s. 1 - 16, 4 obr., lit. 40. 

 Pitvy, provedené v Institutu pro soudní lékařství v Hannoveru v letech 1978 aţ 1998, 

prokázaly 16 případů posmrtného zmrzačení a hanobení mrtvých těl. Zvláštní 

pozornost byla věnována psychosociálním podmínkám, ve kterých ţili pachatelé a 

oběti těchto činů. Nejvýznamnější faktory, které ovlivňují chování pachatele: 

nedostačující sociální, rodinné a společenské zázemí, uţívání drog, duševní nemoci. 

Vzhledem k mnohostranné vzájemné interakci těchto a dalších faktorů musí být 

analýza takových případů prováděna vţdy nezávisle, tzn. musí být zaloţena na 

vyhodnocení individuálních případů. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009864 - ANAL 044059 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kriminalistické metody, postupy, operace a verze.  

In: Naše policie. - 15, 2008, č. 2 - 3, s. 12 - 13. lit. 6. 

 Kriminalistická taktika jako část kriminalistických věd. Kriminalistickotaktické 

metody, taktické postupy, taktické operace. Paměťová stopa. Podmínky uplatňování 

metod (zákonnost, praktická odůvodněnost, vědecká odůvodněnost, etika). Vytváření 

a význam kriminalistické vyšetřovací verze (otevřená, dílčí), její vyhodnocení a 

analýza. Prověrka a verifikace, případné odmítnutí verze a její dokázání. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009919 - ANAL 044268 

ŠÍDLO, Oldřich 

Stopa, důkaz, věc doličná.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 1, s. 61 - 62. 

Akce: Pokroky v kriminalistice [Konference]. Praha (ČR), 20.09.2006- 21.09.2006. 

 Na mezinárodní konferenci Pokroky v kriminalistice konané ve dnech 20.-21.9.2006 

v Praze na Policejní akademii ČR přednesl Ing. B. Planka, příspěvek na téma "Stopy a 

důkazy". Definice stopy, která je pojmem kriminalistickým a důkaz ve smyslu trestně 

procesním. Pojem kriminalistický důkaz. Výtah z této přednášky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009835 - ANAL 042891 

DOLINA, Miroslav 

Policejní těţkooděnci.  

In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 3, s. 14 - 17, obr. 

 Historie Speciální pořádkové jednotky (SPJ), důvody jejího vzniku, úkoly SPJ. 

Nasazování SPJ, taktika. Výzbroj, výstroj a výcvik policistů SPJ.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009888 - ANAL 043840 

FUENTES, Rick 

The Demands and Capacities of Protection and Policing the Homeland : The Role of 

State and Provincial Law Enforcement Agencies in a Post-9/11 Era [Policejní praxe 

při ochraně vnitřní bezpečnosti. Poţadavky a moţnosti. Úloha státních a 

provinciálních policejních sluţeben v době po 11.září].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 2, s. 20 - 33, 5 obr., lit. 5. 

 Změny v policejním managementu po 11.září 2001. Nová opatření proti terorismu. 

Strategie zachování vnitřní bezpečnosti. Nový systém kontroly a osobních prohlídek v 

silniční a letecké dopravě. Speciální jednotky. Nasazení sluţebních psů při detekci 

výbušnin. Informační systém a moţnosti komunikace v krizových situacích. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009876 - ANAL 043837 

KONZE, Andre 

Polizei, Menschenrechte und Ethik. Das Polizeiprogramm des Europarates [Police, 

lidská práva a etika. Policejní program Rady Evropy].  

In: SIAK Journal : Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis. - 2008, 

č. 1, s. 20 - 26, 2 tab. 

 Organizační struktura Rady Evropy. Projekt "Policie a lidská práva 1997 - 2000". 

Projekt "Policie a lidská práva po roce 2000" (Police and Human Rights - Beyond 

2000). V roce 2007 došlo ke sloučení projektů "Policie a lidská práva" a "Policejní 

etika" a vznikl nový projekt "Evropský kodex policejní etiky" (European Code of 

Police Ethics). Stručná charakteristika tohoto programu. Práva a povinnosti policie v 

členských zemích Rady Evropy. Zkušenosti z policejní praxe. 

AUT - ger: PA: jv/2008 
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009828 - ANAL 044253 

KORYČANSKÝ, Martin 

Antikonfliktní tým Policie ČR - Správy hl. m. Prahy.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 3, příloha s. 13 - 16. 

 Vznik antikonfliktního týmu v Praze (AKT). Doposud bylo vyškoleno asi 130 

policistů. Označení AKT. Pracují na základě dobrovolnosti. První zkušenosti z 

realizace tohoto projektu. Nasazení AKT. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009821 - ANAL 044246 

LIŠKA, Přemysl 

Antidiskriminační vzdělávání.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 3, s. 7, 3 obr. 

Akce: Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR [Mediální konference]. 

Praha (ČR), 01.2008. 

 V polovině ledna 2008 se v Praze uskutečnila mediální konference k projektu 

"Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR". V rámci antidiskriminačního 

školení uţ bylo proškoleno 1100 policistů a projekt běţí dál. Semináře jsou zaloţeny 

na praktickém řešení sporných modelových situací. Projektová publikace "Věţ a 

nediskriminuj" (elktronická verze na www.diskriminace.cz). Průběh semináře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009845 - ANAL 044256 

MÚKA, Ondřej - RAMEŠ, Filip - KRUTINA, Miroslav - KROFTOVÁ, Andrea 

Policie a lidská práva.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 2, s. 8 - 10, 2 obr. 

 Aktuální zpráva Českého helsinského výboru za rok 2007. Reforma Policie ČR. 

První fáze reformy. Nový sluţební zákon. Policejní zákon. Policejní školství. Projekt 

P1000. Kontrolní mechanizmy. Policie a aktivity extremistického hnutí a internetová 

kriminalita. Úkoly pro rok 2008 - 2009. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009877 - ANAL 043838 

RATZEL, Max-Peter 

Europol - Das Europäische Polizeiamt (Teil 1) [Europol – Evropský policejní úřad 

(Díl 1)]. In: SIAK Journal : Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis. 

- 2008, č. 1, s. 27 - 37, 7 obr. 

 Vznik a historie Europolu. Europol vznikl jiţ v roce 1992 podle Maastrichtské 

smlouvy. V roce 1994 zahájilo činnost Evropské drogové středisko (EDU). V roce  
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1998 měl Europol jiţ 15 členů. V roce 1999 se Europol právně osamostatnil. Jeho 

cílem bylo zkvalitnit práci policistů v jednotlivých evropských zemích. K tomu 

přispěly i další organizace, které do Europolu vstoupily, např. útvary celní, pohraniční  

a pobřeţní stráţe, četnictvo, finanční policie atd. Dalším pozitivním jevem je 

překonávání jazykových a kulturních bariér uvnitř stále se rozšiřující EU. Perspektivy. 

Závěr.  

AUT - ger: PA: jv/2008 

 

009840 - ANAL 042894 

UHER, Michal 

Světová špička. Protiteroristické jednotky Německa.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 4, s. 81 - 85, obr. 

 Seznámení s bezpečnostním systémem v Německu. K nejznámějším jednotkám na 

světě patří německá Grenzchutzgruppe 9 (GSG9). Průběh výběrového řízení, výzbroj 

a vybavení. K dalším protiteroristickým jednotkám se řadí Rota bojových plavců 

německého námořnictva - Kampfschwimmerkompanie a Speciální armádní jednotka 

– Kommando Spezialkräfte. Výběr a výcvik, výzbroj a vybavení těchto jednotek.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009855 - ANAL 044265 

VANĚČEK, Miloš 

Druhá konference policejní historiků.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 1, s. 40 - 45, 1 obr. 

Akce: Policejní historie [Konference]. Praha (ČR), 19.11.2007-20.11.2007. 

 Ve dnech 19.-20.11.2007 se v muzeu PČR v Praze sešli na 2. konferenci policejní 

historici, kteří se ve volném čase věnují policejní historii. Témata jednotlivých 

příspěvků. Zrod Ústředny pro potírání nelegálního obchodu s omamnými prostředky. 

Činnost Ústředny. Bezpečnostní oddělení. Mezinárodní spolupráce a personální 

obsazení Ústředny. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009773 - ANAL 044046 

WIPPERMANN, Eveline 

Zwingend erforderlich : Fachliche Qualitätsstandards für Detektivgewerbe [Opravdu 

potřebné. Odborný kvalifikační standard pro detektivní profesi].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 1 - 2, s. 20 - 21. 

 Německé profesní sdruţení soukromých detektivů (BDD) vypracovalo základní 

standardy pro výkon detektivní práce. Některé právní souvislosti, vnitrostátní i z 

hlediska stanoviska EU. Vývoj této problematiky a potřebnost stanovení 

kvalifikačních standardů. BRD - ger: PA: bh/2008 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

009782 - ANAL 044225 

ČERNÁ, Iva 

Péče o děti ohroţené sociálním vyloučením v ČR a některých jiných zemích Evropské 

unie : 5. díl.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 3, s. 5 - 9.   

 Péče o děti ohroţené sociálním vyloučením ve Velké Británii. Zákon "The children 

Act", v důsledku něhoţ se podařilo sníţit počet dětí v ústavech na třetinu. Koncepce v 

oblasti péče o děti bez rodinného zázemí ve Velké Británii je tedy od počátku vedena 

primární snahou o setrvání dítěte v původní rodině, a to tak, aby je dítě neztratilo a 

nebyly zpřetrhány jeho původní rodinné vazby. Byl vytvořen zákon nový "Every 

Child Matters". Poradenské pobytové zařízení pro rodiny ve Velké Británii. Postup při 

detekování případu dítěte ohroţeného sociálním vyloučením. Širší spektrum 

doplňkových sluţeb pro rodinu o dítě. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009810 - ANAL 044057 

HOŘÁK, Jaromír 

Trestný čin obchodování s lidmi v mezinárodním a česko-německém kontextu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 4 [vyd. 2008], s. 43 - 61.  

 Fenomén obchodu s lidmi jako jeden ze stále se rozšiřujících typů organizované 

kriminality a jeho latence. Vymezování pojmu z hlediska kriminologického a 

trestněprávního. Úsilí mezinárodního společenství o potírání obchodu s lidmi, 

příslušné mezinárodní úmluvy. Charakteristika problému, jeho úprava v 

mezinárodním a evropském právu. Vývoj právní úpravy u nás a v Německu.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009783 - ANAL 044226 

HOVORKA, Daniel 

Opatrovnictví poškozeného dítěte v trestním řízení.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 3, s. 10 - 14.  

 Nezletilé dítě má v trestním řízení pozici poškozeného, jestliţe mu bylo trestným 

činem ublíţeno na zdraví, způsobena majetková nebo jiná škoda, jak vyplývá z 

vymezení pojmu poškozeného v paragrafu 43 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestní řád). Poškozeným se tudíţ rozumí nejen ten, komu 

byla trestným činem způsobena škoda na majetku nebo na zdraví a má z toho titulu 

nárok na náhradu škody, ale rovněţ ten, kdo trestným činem utrpěl morální újmy, 

zejména újmy na lidské důstojnosti. CZ - cze: PA: ká/2008 
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009762 - ANAL 044037 

HRUŠÁKOVÁ, Milana 

K probačním programům dle zákona o soudnictví ve věcech mládeţe a první 

poznatky s jejich realizací a v České republice.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 2, s. 37 - 40.  

 Nová právní úprava v trestním soudnictví mladistvých přinesla moţnost uloţit 

mladistvému pachateli za provinění výchovné opatření v podobě účasti v probačním 

programu. Definice probačního programu a její srovnání s běţnou praxí. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009753 - ANAL 044029 

IVOR, Jaroslav 

Monitorovanie osôb ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 4, s. 1 - 5.  

 Dokazování v trestním řízení za pomoci vyuţívání různých forem a typů informačně-

technických prostředků. Úprava jejich pouţití podle trestního řádu a ustanovení 

ústavy o ochraně soukromí a osobnosti. Zákonné podmínky získání důkazů 

prostřednictvím operativní techniky (odposlech, sledování a monitorování osob, 

zvukové a obrazové záznamy apod.) a jejich pouţití výlučně pro potřeby trestního 

řízení, případně řízení správního. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

009754 - ANAL 044030 

JELÍNEK, Jiří 

Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob?  

 In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 4, s. 6 - 28.  

 Problematika trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s klíčovou 

otázkou, zda je správné ji zavádět do našeho právního řádu a pokud ano, v jaké 

podobě (pravá a nepravá trestní odpovědnost, modifikované správní trestání apod.). 

Kriminálně-politické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a 

argumenty proti jejímu zavedení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009785 - ANAL 044228 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva : 2 díl. 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 3, s. 18 - 20.  

 Pokračování z minulého čísla. Další změny, které přinese plánovaná rekodifikace 

občanského zákoníku do rodinného práva. Ruší se termín společné jmění manţelů a  
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zavádí se manţelské majetkové právo. Nová ustanovení. Nově je zakotvena rodinná 

domácnost manţelů, ustanovení o domácím násilí. Rozvod se zjišťováním příčin a 

rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Rodičovské povinnosti a práva mají na příště 

mít širší obsah. Zákon o registrovaném partnerství bude v návrhu nahrazen úpravou 

zapsaného partnerství osob stejného pohlaví. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009764 - ANAL 044039 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K některým znakům trestných činů nakládání s odpady a poškozování a  

ohroţování provozu obecně prospěšného zařízení ; Pozn. naps. František Púry.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 2, s. 47 - 53.  

 Trestní odpovědnost za trestný čin nakládání s odpady. Objektivní stránka a skutková 

podstata tohoto trestného činu. Kasuistika případu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009776 - ANAL 044049 

NOVÁKOVÁ, Petra - LICHNOVSKÝ, Ondřej 

Obcházení zákona ve věcech daňových.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 4, s. 125 - 130.  

 Nejasnosti v základních institutech práva daňového. Volné zaměňování institutů 

zastírání právního úkonu (dissimulace), obcházení zákona a zneuţití práva. Podrobný 

rozbor institutu obcházení zákona, který by podle autorů měl ustoupit před institutem 

zneuţití práva. Problémy dosavadní aplikační praxe. Vztah institutů zneuţití práva a 

obcházení zákona. Judikatura ESD o zneuţití práva. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009768 - ANAL 044043 

PALOVSKÝ, Tomáš 

Škoda způsobená trestným činem : Vybrané otázky.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 2, s. 24 - 31.  

 Škoda způsobená trestným činem jako klíčový znak skutkových podstat. Některé 

aplikační problémy: správné nastavení výše škody včetně správného určení kritéria 

pro její určování; správné určení výše škody jako následku konkrétního skutku, jehoţ 

znaky naplňují skutkovou podstatu více trestných činů; škoda způsobená trestným 

činem v situaci, kdy naplněním znaků skutkové podstaty zdánlivě nelze škodu 

způsobit. Teoretické závěry a judikatura.  

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009767 - ANAL 044042 

POREMSKÁ, Michaela 

Kyberkriminalita v dokumentech a v legislativě.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 2, s. 18 - 24.  

 Dokumenty a legislativní rámec, který řeší problematiku počítačové kriminality. 

Konkrétní trestné činy majetkové, trestné činy chránící majetkový zájem a ostatní 

trestné činy ve vztahu k prostředkům moderní komunikace, internetu a platebním 

kartám v platné právní úpravě a v úpravě nepřijatého trestního zákona a 

projednávaného trestního zákoníku. Vývoj kyberkriminality a dokumenty o ní.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009759 - ANAL 044035 

RŮŢIČKA, Miroslav 

Kontrola a dohled v soustavě státního zastupitelství : [Část] 2.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 2, s. 50 - 58.  

 Dohledem se v soustavě státního zastupitelství rozumí výkon oprávnění k zajištění 

řídících a kontrolních vztahů mezi různými stupni státního zastupitelství a uvnitř 

jednotlivých státních zastupitelství. Pojem dohled, vztah dohledu a dozoru. Vnější 

dohled a prostředky k výkonu dohledu. Dohled nad dohledem. Vnitřní dohled a jeho 

vztah k vnějšímu dohledu. Podněty k výkonu dohledu, kontrola skončení věci, 

opatření k nápravě. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009766 - ANAL 044041 

ŘEHÁČEK, Oldřich 

Postavení a odpovědnost členů představenstva akciové společnosti.  

In: Obchodní právo. - 17, 2008, č. 1, s. 2 - 16.  

 Členové představenstva jsou povinni starat se o všechny záleţitosti společnosti a 

tomu odpovídá i šíře jejich povinností uloţených zákonem. Standard plnění 

povinností. Povinnost loajality a péče řádného hospodáře. Obchodněprávní 

odpovědnost vůči akciové společnosti, odpovědnost za řádný výkon činnosti, 

solidární odpovědnost, liberace, omezení a vyloučení odpovědnosti. Důkazní 

břemeno, náhrady škody. Odpovědnost členů představenstva, zásahy valné hromady 

apod. Ilustrační příklady soudních rozhodnutí.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009765 - ANAL 044040 

SEKVARD, Ondřej 

Opravný prostředek "revize" v trestním řízení Spolkové republiky Německo.  
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In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 2, s. 56 - 64, 1 schéma.  

 Srovnání právní úpravy jednoho z opravných prostředků v trestním řízení v Německu 

s právní úpravou českou. Podstata a charakteristické rysy revize. Rozhodnutí, u nichţ 

je revize přípustná. Oprávněné osoby, lhůty a podání návrhu. Forma, obsah a 

zpětvzetí návrhu na revizi, příslušnost soudu, důvody revize, řízení u soudu, u něhoţ 

je návrh na revizi podán. Formální rozhodnutí o podaném návrhu reviznímu soudu, 

řízení u revizního soudu a řízení po vrácení věci. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009763 - ANAL 044038 

VANTUCH, Pavel 

K omezení významu přípravného řízení v návrzích nového trestního řádu 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 2, s. 41 - 47.  

 Návrhy věcného záměru nového trestního řádu. Podrobně k návrhu na omezení 

významu přípravného řízení a jeho důsledkům pro obviněného a jeho obhajobu. 

Přípravné řízení, zahájení trestního stíhání, vyšetřování, resp. zkrácené vyšetřování, 

obviněný a obhájce. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009866 - ANAL 044061 

HANDRLICA, Jakub 

Nezávislé regulačné orgány(?) 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 165 - 187.  

 Výkon státní správa a její legitimita. Významy pojmu nezávislost správního orgánu - 

funkční a politická. Poţadavek zajištění nezávislosti správních orgánů v 

mezinárodním a komunitárním právu. Zahraniční modely a ekonomické teorie 

ovlivňující zřizování správních orgánů, které mohou být označeny jako nezávislé a 

jejich implikace pro slovenský právní řád. Slovenské veřejné právo o nezávislých 

správních orgánech. Organizace slovenské státní správy. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009875 - ANAL 044070 

HORZINKOVÁ, Eva 

Sankce a jiné právní následky správního disciplinárního deliktu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 285 - 291.  

 Problematika správně právní odpovědnosti za správní disciplinární delikty. 

Specifické postavení pachatelů a zvláštnosti objektu - při spáchání správního 

disciplinárního deliktu je porušena kázeň v oblasti veřejné správy a nelze je proto 

podřadit obecně právní úpravě správních deliktů. Druhy a výše sankcí, moţnosti 

opakovaného postihu. Následky opakovaného porušení právních povinností,  
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jednotlivá kritéria ukládání sankcí. Obecné právní principy a moţnosti zániku 

trestnosti správních disciplinárních deliktů. SLK - cze: PA: bh/2008 

009811 - ANAL 044058 

JANKUV, Juraj 

Ľudské právo na ţivotné prostredie a mechanizmy jeho ochrany v medzinárodnom 

práve.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 4 [vyd. 2008], s. 63 - 83.  

 Zařazení lidského práva na ţivotní prostředí do mezinárodního práva. Hmotné právo 

na ţivotní prostředí v mezinárodněprávních dokumentech a mezinárodní mechanismy 

jeho ochrany. Procesní chápání práva na ţivotní prostředí v mezinárodním právu a 

mezinárodní mechanismy ochrany procesních enviromentálních práv. Ochrana těchto 

práv na úrovni komunitárního práva. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

009889 - ANAL 044071 

LISSE, Luděk 

Arbitrabilita v pracovněprávních sporech.  

In: Obchodní právo. - 17, 2008, č. 2, s. 2 - 18.  

 Řešení pracovněprávních vztahů prostřednictvím arbitráţe a vyloučení pravomoci 

soudů obecné soustavy k projednání a rozhodnutí takových sporů. Charakteristika 

zákoníku práce a pracovněprávních vztahů. Rozhodčí doloţka v pracovním vztahu. 

Moţnost rozhodčího řízení v pracovněprávních vztazích vycházejících z kolektivní 

smlouvy. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009867 - ANAL 044062 

MAJERČÁK, Tomáš 

Ochrana práva na ţivot v Slovenskej republike.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 188 - 200.  

 Právo na ţivot jako nejzákladnější lidské právo. Prameny práva na ţivot (ústava, 

mezinárodní úmluvy, zákony, nařízení vlády a nálezy Ústavného súdu). Vymezení 

subjektu ochrany práva na ţivot (problematika nascitura). Obsah pojmu "právo na 

ţivot" – povinnost státu aktivně chránit ţivot. Problematika omezení lidského práva 

na ţivot - princip proporcionality, princip nevyhnutelnosti a princip opodstatněnosti.  

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009859 - ANAL 043477 

MAREK, Karel 

Vznik smluvního vztahu a bezdůvodné obohacení z hlediska formy právního úkonu.  
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In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 3, s. 31 - 34.  

 Problematika bezdůvodného obohacování a způsob vzniku smluvních vztahů. 

Uzavírání obchodněprávních smluv a zásady postupu smluvních stran. Právní úprava 

bezdůvodného obohacení v občanském a obchodním zákoníku a jeho vypořádání. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009863 - ANAL 043836 

MAREK, Karel 

Správní právo, obecná část.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 2, s. 126 - 128, lit. 1.  

Rec. na : Správní právo, obecná část [monografie] / Petr Průcha. - Brno : Doplněk, 

2007. - 418 str.. 

 Cílem zpracovaného díla je zprostředkovat výklad k problematice správního práva, 

zahrnující především pojmové vymezení správního práva a veřejné správy, dále pak 

charakteristiku pramenů a norem správního práva, subjektů a vztahů v reţimu 

správního práva, základů správní organizace, základů činnosti veřejné správy a jejích 

forem, kontroly a dalších právních záruk ve veřejné správě, jakoţ i charakteristiku 

správněprávní odpovědnosti a reţimu správního trestání. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009872 - ANAL 044067 

PERHÁCS, Zoltán 

Vyprovokovaná, resp. riadená trestná činnosť, alebo aktívne zasahovanie polície do 

skutkového deja trestného.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 262 - 266, lit. 5.  

 Problematika tzv. policejní provokace z hlediska rozlišení aktivního konání policie 

(svým postupem sama o sobě vytváří podmínky a vyvolává situaci se zjevným 

úmyslem případný trestný čin uskutečnit, resp. dokonat) a pasivního jednání, které 

nesměřuje k vyprovokování trestného činu, ale jen k získání důkazu k existujícímu 

trestnému činu. Přípustnost takto získaných důkazů v trestním řízení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009862 - ANAL 043835 

POTMĚŠIL, Jan 

Domácí násilí v přestupkovém řízení.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 2, s. 78 - 106, lit. 42.  

 Charakter domácího násilí, pachatelé a oběti. Specifika domácího násilí oproti jiným 

deliktům. Postup před zahájením řízení, komunikace, informace, poučení a 

vyrozumění podle zákona č. 200/1990 Sb. Podání vysvětlení a informace pro orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. Zahájení řízení, ústní jednání, dokazování. Účastníci  
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řízení a svědci. Výslech dítěte. Lékařské zprávy. Znalecký posudek. Časové nároky 

řízení a hrozba promlčení. CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009868 - ANAL 044063 

PÚČEK, Ľubomír 

Kontrola a správne delikty vo verejnom obstarávaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 228 - 235.  

 Právní analýza kontroly veřejných zakázek před uzavřením smlouvy a po něm. 

Kontrola veřejné zakázky jako sloţka revizních postupů. Kontrola před uzavřením 

smlouvy a její účel. Kontrola po uzavření smlouvy. Správní delikty a pokuty v 

souvislosti s kontrolou veřejných zakázek. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009874 - ANAL 044069 

SOJKA, Stanislav 

Dohoda o vine bez dohody o treste a hlavné pojednávanie : Paragraf 232 ods. 4 

Tr.por..  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 283 - 284.  

 Institut dohody o vině a trestu (uzavírá prokurátor s obviněným) jako nová forma 

odklonu od trestního řízení. Otázka, zda soud můţe rozhodnout o trestu, kdyţ se podle 

autora nemůţe opřít o výrok o vině, jestliţe neproběhlo dokazování viny v hlavním 

líčení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009873 - ANAL 044068 

SYROVÝ, Ivan 

Rozhodovanie o osvedčení sa odsúdeného. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 267 - 274.  

 Problematika rozhodování soudu o tzv. osvědčení se odsouzeného ve zkušební době 

podmíněného trestu. Změna koncepce trestního řádu a její vliv na judikaturu. 

Zpřísnění podmínek, za kterých soud vyslovuje osvědčení se odsouzeného. Srovnání 

právní úpravy slovenské s kanadskou. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009865 - ANAL 044060 

TOMEK, Petr 

O sluţbách ve svátcích, sluţebních cestách a přestávkách.  

In: Naše policie. - 15, 2008, č. 2 - 3, s. 14.  
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Výklad ustanovení zákona o sluţebním poměru bezpečnostních sborů, které se týkají 

výkonu sluţby během svátků, poskytování přestávek ve sluţbě a o sluţebních cestách. 

Práva a povinnosti příslušníků bezpečnostních sborů v souvislosti s těmito 

ustanoveními. CZ - cze: PA: bh/2008 

009858 - ANAL 043476 

VANTUCH, Pavel 

Nezákonný odposlech advokáta. 

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 3, s. 15 - 25, lit.  

 Přestoţe odposlech komunikace advokáta s klientem není povolen, v praxi k tomu 

dochází. Nález Ústavního soudu o nezákonnosti těchto odposlechů. Právní úprava 

odposlechů. Odposlech na příkaz soudu, náhodný odposlech advokátů. Vznik 

nedotknutelnosti informací mezi klientem a advokátem. Závěr s návrhem de lege 

ferenda. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009860 - ANAL 043478 

ZŮBEK, Jan 

Postih jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky podle přestupkového 

zákona.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 3, s. 34 - 39, lit.  

 K současné právní úpravě vybraných skutkových podstat podle par. 22 

přestupkového zákona ke konzumaci alkoholu aj. návykových látek řidičů na 

pozemních komunikacích. Problematika sankcí za tyto přestupky. Hranice 1 promile 

alkoholu jako stav vylučující způsobilost řidiče k jízdě. Moţné případy a komentář k 

právní úpravě.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009897 - ANAL 044079 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

K podmínkám harmonizace trestního práva ; Zprac. Richard Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 3, s. 86 - 87.  

 Komunitární zákonodárce můţe v případě, ţe pouţití účinných, přiměřených a 

odrazujících sankcí příslušnými vnitrostátními orgány představuje nezbytné opatření 

pro boj proti váţným zásahům do ţivotního prostředí, uloţit členským státům 

povinnost takové sankce zavést. Stanovení druhu a výše pouţitelných trestních sankcí 

však do komunitární pravomoci nespadá. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009918 - ANAL 044267 

JELÍNEK, Jiří 

Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 1, s. 27 - 60.  

 Pojem trestní odpovědnosti právnických osob. Na zahraničních právních úpravách 

ukazuje autor různé modely řešení deliktní odpovědnosti právnických osob prostředky 

veřejného práva. Trestní odpovědnost právnických osob - téma aktuální a 

kontroverzní. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009904 - ANAL 043492 

JOUZA, Ladislav 

Zaměstnanecké výhody (benefity) podle nových právních předpisů.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 3, s. 9 - 18.  

 Podle nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. si mohou zaměstnanci i zaměstnavatelé 

sjednávat další práva a nároky nad rámec zákonných ustanovení. Stav smluvní 

volnosti a zaměstnanecké výhody v pracovní smlouvě. Výhody ve vnitřním předpise a 

v kolektivních smlouvách. Praktický přehled zaměstnaneckých výhod a jejich 

legislativní rámec. Další oblasti moţných výhod. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009894 - ANAL 044076 

KRISTKOVÁ, Veronika - LANGHANSOVÁ, Hana 

Legislativní moţnosti ochrany před sekudární viktimizací.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 3, s. 65 - 69.  

 Sekundární viktimizace obětí nebo svědků trestného činu, k níţ můţe v trestním 

řízení docházet zejména v případech závaţných trestných činů. Mezinárodní 

standardy ochrany obětí před druhotnou viktimizací a ochrany jejich soukromí. 

Poţadavek zvýšené ochrany tzv. zvlášť ohroţených obětí v mezinárodních 

dokumentech a ve vybraných zahraničních právních řádech (Švýcarsko, Německo, 

Rumunsko, Velká Británie). Stávající česká právní úprava s ohledem na potřebu 

poskytovat zvýšenou ochranu zvlášť ohroţeným obětem a její financování. Návrhy de 

lege ferenda.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009914 - ANAL 042900 

MATIAŠKO, Maroš 

Nad povahou přípravného řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a k absenci 

právní pomoci v tomto řízení.  



 26 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 24 - 30, 2 schémata.  

 Problematika přípravného řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a jeho úprava. 

Absence právní pomoci v přípravném řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, u 

mladistvých povinnost právní pomoci. Schémata časového postupu odhalování a 

objasňování provinění u mladistvých a činů jinak trestních u dětí do 15 let.  

CZ - cze: PA: če/20080 

 

009890 - ANAL 044072 

MÜLLER, Kai 

Der neue Stalking-Straftatbestand und seine Relevanz für die polizeiliche Praxis 

[Nová skutková podstata trestného činu stalkingu. Důleţité pro policejní praxi].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 3, s. 6 - 10.  

 Stalking jako těţký zásah do privátní sféry oběti. Dosavadní trestněprávní ochrana 

obětí stalkingu byla nedostatečná i proto, ţe stalking se projevuje mnoha způsoby 

chování pachatele. Nová právní úprava stanovila skutkovou podstatu stalkingu a 

umoţňuje ho tak potírat i za pomoci dalších právních prostředků. Struktura paragrafu 

238 StGB (německý trestní zákoník): skutková podstata stalkingu, předpoklady 

trestního stíhání. Oprávnění policie k zásahu, vyšetřovací vazba. Význam tohoto 

paragrafu pro policejní praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009905 - ANAL 043493 

OLSON, Otto 

Společnost s ručením omezeným v Německu a dalších zemích EU.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 3, s. 22 - 24.  

 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v rámci německého právního řádu. Zaloţení, 

zastupování a provozování německé s.r.o. a další příslušná legislativa (k dozorčí radě, 

valné hromadě, ručení společníků, právům a povinnostem a zdanění zisku). Základní 

informace k s.r.o. ve Velké Británii. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009896 - ANAL 044078 

POLMOVÁ, Olga 

K jednomu z problémů výkonu trestu obecně prospěšných prací.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 3, s. 80 - 81.  

 Podmínky a důvody přeměny uloţeného trestu obecně prospěšných prací v trest 

odnětí svobody odsouzeného jak je upravuje trestní zákon a trestní řád. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009909 - ANAL 043495 

PRATT, John 

Scandinavian Exceptionalism in an Era of Penal Excess : Part I: The Nature and Roots 

of Scandinavian Exceptionalism [Charakteristika a příčiny výjimečnosti Skandinávie 

v období zpřísněné trestní politiky. Část 1].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 2, s. 119 - 137, 2 obr., lit. 63.  

 Odlišnosti trestní politiky, vězeňství a trestání pachatelů kriminality ve Skandinávii 

(ve Finsku, Norsku, Švédsku) od vývoje v ostatních zemích. Údaje ke stavu a vývoji 

vězeňství, výkonu trestů odnětí svobody, principům trestní politiky a trestního 

soudnictví. Vývoj příslušné legislativy a důsledky její realizace. Některá porovnání i s 

vývojem v jiných zemích. Pokračování (část II) v dalším čísle. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009899 - ANAL 044081 

SEKVARD, Ondřej 

Mimořádné opravné prostředky v německém trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 3, s. 91 - 95.  

 Oproti naší nebo slovenské právní úpravě je výčet mimořádných opravných 

prostředků v trestním řádu SRN menší. Patří tam pouze obnova řízení a navrácení v 

předchozí stav. Úprava obnovy řízení - podstata a charakteristické rysy, přípustnost 

návrhu na obnovu řízení, oprávněné osoby, forma a obsah návrhu, příslušnost soudu, 

důvody obnovy trestního řízení, formální rozhodnutí o návrhu, řízení o povolení, 

řízení po povolení. Navrácení v předchozí stav – stručná charakteristika tohoto 

institutu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009920 - ANAL 044269 

STIERANKA, Jozef 

Legislatívne a instětucionálne opatrenia na zabránenie financovania terorizmu.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 1, s. 63 - 70.  

 Boj proti terorismu sehrává významnou úlohu eliminování moţností financování 

teroristických skupin a organizací. Kaţdá teroristická organizace, skupina můţe mít a 

má jeden a více mechanizmů na svoje financování. V praxi je velmi obtíţné zjišťovat 

finanční zdroje pro teroristické účely. Dokumenty mezinárodního práva na eliminaci 

financování terorismu. Ochrana před financováním terorismu ve Slovenské republice. 

Zisky z trestné činnosti a financování terorismu je tvořená třemi vertikálními 

rovinami, které přímo na sebe navazují. Práce finanční policie při prověřování 

obchodních operací. 

CZ - sla: PA: ká/2008 
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009908 - ANAL 042898 

VANTUCH, Pavel 

Princip rovnosti zbraní a neprovedení návrhů obhajoby na doplnění dokazování 

soudem.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 6 - 13.  

 Rozebírány situace, kdy nejen policejní orgán nebo státní zástupce v přípravném 

řízení, ale i soudce v průběhu dokazování před soudem odmítne bez řádného 

zdůvodnění provést důkazy navrhované obhajobou. Autor v této souvislosti uvádí i 

judikaturu Ústavního soudu ČR a navrhuje v tomto smyslu doplnění některých  

stanovení trestního řádu. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009895 - ANAL 044077 

ZEMAN, Petr 

Odraz trestní politiky po roce 1990 ve vývoji důkazního práva.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 3, s. 69 - 80.  

 Právní úprava dokazování jako součást trestní politiky a proces snahy o vyváţení 

často protichůdných zájmů v trestním řízení (zásahy do sféry práv a svobod a 

respektování standardů ochrany lidských práv). Vývoj právní úpravy dokazování v 

trestním řízení v ČR po roce 1990. Důkazní prostředky a zajišťovací úkony (výslech a 

zvláštní způsoby dokazování, operativně pátrací prostředky, odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu, znalecká činnost, ohledání osob a věcí, prohlídky, 

kontrolované zásilky a některé další zajišťovací úkony). Procesní aspekty dokazování 

- základní zásady, dokazování v přípravném řízení a dokazování před soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009913 - ANAL 042899 

ZEMAN, Pavel 

Eurojust - evropská jednotka pro justiční spolupráci.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 14 - 24.  

 Dokončení z minulého čísla. Autor si klade za cíl představit Eurojust jako orgán EU 

působící v oblasti justiční spolupráce ve věcech trestních. Ve druhé části materiálu 

popisuje strukturu Eurojustu, práva a povinnosti jeho jednotlivých článků, způsob 

spolupráce Eurojustu s dalšími mezinárodními subjekty a začlenění ČR. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009927 - ANAL 042901 

ZEMAN, Petr 

Zkrácené řízení v justiční praxi - analýza statistických údajů.  
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In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 30 - 36, 7 tab.  

 V materiálu jsou zveřejněny výsledky výzkumu vyuţívání zkráceného řízení a jeho 

podílu na všech trestních věcech realizovaného Institutem pro kriminologii a sociální 

prevenci, který proběhl v letech 2004 - 2007 na základě vyhodnocování statistických 

dat z let 2002 - 2006. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

 

009934 - ANAL 044281 

ČERNÁ, Iva 

Péče o děti ohroţené sociálním vyloučením v ČR a některých zemích Evropské unie : 

3. díl.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 4, s. 15 - 21.  

 Pokračování z minulého čísla. V závěru rozboru péče o děti ohroţené sociálním 

vyloučením se podíváme na zajištění této péče v Nizozemí, Francii a Rakousku. Širší 

spektrum doplňkových sluţeb pro rodinu a dítě. Institut tzv. rodinné konference - 

srovnání s případovou konferencí v ČR. Role sociálního pracovníka při policejním 

komisařství. Role dětského soudce podle francouzského práva. Sluţby podporující a 

nahrazující rodinu. Vyuţití prvků rakouského systému péče o ohroţené děti v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009940 - ANAL 044085 

ČERNÝ, Petr 

Zákaz shromáţdění.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 5, s. 157 - 167.  

 Zákaz shromáţdění jako politický a právní problém. Dostatečnost, resp. 

nedostatečnost současné právní úpravy. Shromaţďovací právo jako základní právo 

občanské. Rozsah zákona o shromaţďování. Důvody zákazu shromáţdění a postup 

úřadu při zákazu shromáţdění. Zákaz shromáţdění v judikatuře německého 

Spolkového ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009932 - ANAL 044279 

HOVORKA, Daniel 

Opatrovnictví poškozeného dítěte v trestním řízení : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 4, s. 5 - 9.  

 Dokončení výkladu o problematice dětí v trestním řízení v pozici poškozeného - tedy 

bylo-li mu ublíţeno na zdraví, způsobena majetková, morální či jiná újma, případně 

utrpělo-li dítě újmu na své důstojnosti. Návrh na přiznání náhrady škody pro 

poškozené dítě. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2008 
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009937 - ANAL 044082 

Integrace a právo ţivotního prostředíEdit. Milan Damohorský.  

In: Acta Universitatis  Carolinae. Iuridica. - 2006, č. 2 [vyd. 2008], 220 s.  

 Monotematické číslo zabývající se výlučně právem ţivotního prostředí. Procesní 

prostředky ochrany ţivotního prostředí (Tereza Tichá). Úvaha o integraci v právu 

ţivotního prostředí (Milan Damohorský). Analýza vztahu nového českého stavebního 

práva a ţivotního prostředí (Jaroslav Drobník). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009933 - ANAL 044280 

JONÁKOVÁ, Irena 

Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy. 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 4, s. 12 - 15.  

 Nepříznivé následky rozvodu rodičů. Úprava poměrů k nezletiletému dítěti pro dobu 

po rozvodu. Soud musí upravit práva a povinnosti rodičů. Kritéria kvality výchovných 

schopností jsou předmětem dlouhodobého vývoje - přehled a charakteristika. Institut 

společné a střídavé výchovy. Základní kritéria pro svěření dítěte do střídavé výchovy.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009947 - ANAL 043844 

STANGL, Wolfgang 

Die Reintegration von Opfern in das Strafverfahren [Reintegrace obětí do trestního 

řízení].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 1, s. 15 - 18, lit. 32.  

 Úvod. Vyloučení oběti z trestního řízení. Reforma trestního práva z r.1975 a 

postavení obětí v hmotném právu. Oběti trestného činu, jejich práva, nové pojetí 

tohoto problému. Porovnání se situací v 19.století. Nová práva obětí podle zákonů z 

let 1993, 1998, 2006 a 2008. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009939 - ANAL 044084 

TVRDÝ, Jiří 

Pár slov k novému zákonu proti praní špinavých peněz.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 5, úv. str. 2.  

 Návrh nového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. Smysl a účel této právní normy, která má zabránit 

zneuţívání finančního systému k legalizaci příjmů z trestné činnosti nebo k 

financování terorismu a uchovat stopy po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, 

od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemístily. Rozšíření   
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úkolů povinných osob při identifikaci klienta a jeho kontroly, omezení mlčenlivosti. 

Diskuse kolem tzv. PEP (politicky exponovaná osoba). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009943 - ANAL 044088 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel 

Ochrana soukromí v judikatuře Ústavního soudu.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 3, s. 116 - 119.  

 Analýza dvou judikátů Ústavního soudu vztahující se k přípustnosti získávání důkazů 

odposlechem telekomunikačního provozu a pouţití takto získaných důkazů v trestním 

řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009927 - ANAL 042901 

ZEMAN, Petr 

Zkrácené řízení v justiční praxi - analýza statistických údajů.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 3, s. 30 - 36, 7 tab.  

 V materiálu jsou zveřejněny výsledky výzkumu vyuţívání zkráceného řízení a jeho 

podílu na všech trestních věcech realizovaného Institutem pro kriminologii a sociální 

prevenci, který proběhl v letech 2004 - 2007 na základě vyhodnocování statistických 

dat z let 2002 - 2006. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009942 - ANAL 044087 

ZIMA, Petr 

Nervový šok a sekundární oběti.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 6, s. 216 - 219.  

 Pojem sekundární oběť (osoba, která utrpí psychickou újmu nebo šok jako důsledek 

toho, co se přihodilo jiné osobě, tzv. primární oběti). Problematika odpovědnostního 

vztahu mezi "škůdcem" a poškozeným. Psychická újma způsobená příbuzným a 

osobám blízkým. Újma způsobená náhodným svědkům události. Příklady české a 

zahraniční judikatury. Poznámky k navrhované české právní úpravě. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009941 - ANAL 044086 

ZŮBEK, Jan 

K identifikaci řidiče motorového vozidla : Další otazník nad normativními akty 

zákonodárce. 
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In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 5, s. 182 - 184.  

 Problematika identifikace konkrétních osob odpovědných za přestupek proti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Úprava povinnosti provozovatele vozidla 

znát údaje potřebné k určení totoţnosti osoby, které svěřila nebo přikázala řízení 

vozidla, jehoţ je provozovatelem. Přestupky a jiné správní delikty v této souvislosti. 

Interpretace a argumentace k danému problému. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

009884 - ANAL 043485 

COOPER, David 

On the line [Na příjmu].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 2, s. 24 - 26, 2 obr.  

 Nezastupitelný význam vyjednavače za propuštění rukojmí. Postavení vyjednávače a 

specifika jeho činnosti. Příklady operací na osvobození rukojmí a psychologie a 

taktiky vyjednávání. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009812 - ANAL 042889 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Jak odhalují leţ profesionálové.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 3, s. 17.  

 Autorka článku se zabývá zvláštními psychologickými postupy při odhalování lţivé 

výpovědi a konstatuje, ţe ţádní neexistují. Detektivům a vyšetřovatelům pomáhají 

především dobře mířené otázky. Problém nervozity lháře. Malý test pro čtenáře.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009931 - ANAL 044278 

GOLOVÁ, Klára - SOCHOROVÁ, Gabriela - FLAKSOVÁ, Magdalena 

Komunitní sluţby pro lidi s duševním onemocněním v Anglii.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2008, č. 1, s. 124 - 125.  

 Fungování několika multidisciplinárních týmů, které pracují s lidmi s duševním 

onemocněním v Anglii. Anglický systém komunitní péče, který umoţňuje ţít lidem s 

duševním onemocněním v jejich přirozené komunitě daleko více neţ v ČR. Přehled 

specializovaných týmů. Základní způsoby práce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009949 - ANAL 044092 

KRANICH, Udo - WAGNER, Thomas 

Die Eingnungsbegutachtung nach dem Waffengesetz : Teil 2: Methodik [Dobrozdání 

způsobilosti podle zákona o zbraních].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 2, s. 44 - 47, 1 tab., 1 schéma, lit. 16.  

 Zkoumání způsobilosti k drţení a vlastnictví zbraně, k vydání zbrojního průkazu a 

jeho metodika. Průběh vyšetření a jeho části: dotazník, provedení testu, vyšetření a 

pozorování chování uchazeče. Zjišťování motivace k ţádosti o vydání zbrojního 

průkazu, resp. K oprávnění drţet a vlastnit zbraň. Zvaţování rizikových faktorů 

(alkohol, drogy, kriminální profil apod.). Postup v případě pochybností o způsobilosti 

uchazeče. Vypracování posudku. Obecné závěry o problematice způsobilosti k drţení 

a nošení zbraně. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009928 - ANAL 044276 

SCHRAGGEOVÁ, Milica - KOPCOVÁ, Elena 

Regionálné sociálno-psychologické disparity nezamestnanosti na Slovensku.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2008, č. 1, s. 88 - 100, 1 tab., lit. 50.  

 Výsledky longitudinálního výzkumného projektu realizovaného na výběru 

nezaměstnaných ve třech regionech Slovenska (Nové Zámky, Košice, Tvrdošín). 

Projekt se zaměřuje na tři oblasti faktorů ovlivňující úspěšné zvládnutí 

nezaměstnanosti: kognitivní, sociální a hodnotové. Regionální disparity Slovenska 

podle sebekategorizace, hodnot, sociální opory a atribučních stylů. 

CZ - sla: PA: ká/2008 

 

009930 - ANAL 044277 

SOCHOROVÁ, Gabriela 

Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní 

zdraví. 

 In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2008, č. 1, s. 108 - 118, lit. 15.  

 Propojení teoretického konceptu principů komunitní péče s praxí. Principy komunitní 

péče. Systémové (organizační) nástroje. Profesní nástroje. Vztahové nástroje (přístup 

ke klientovi). Naplňování principů komunitní péče v praxi komunitního týmu z 

pohledu jeho členů - strukturované rozhovory. Popis šetření. Výsledky. Přehled 

identifikovaných potíţí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

 

 



 34 

009813 - ANAL 042890 

SVOBODOVÁ, Lenka 

Jak se bránit mobbingu.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 3, s. 20 - 21.  

 Rady autora, jak se bránit mobbingu na pracovišti, jestliţe chce oběť na pracovišti 

zůstat. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

009795 - ANAL 044237 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Posilovat odolnost společnosti. 

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 14 - 15, 2 obr.  

Akce: Hrozby 21. století [Kongres]. Brno (ČR), 07.02.2008-08.02.2008. 

 Ve dnech 7.-8.2.2008 se v Brně konal 3. kongres s mezinárodní účastí. Hlavními 

tématy byly hrozby 21. století, krizová připravenost a organizace zdravotnického 

systému. Pět přednáškových bloků. Posttraumatický stres. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009792 - ANAL 044234 

DVOŘÁK, Otto - ŠEVČÍK, Libor 

Vyrovnání statistických nebo experimentálních dat poţární ochrany prakticky 

pouţitelnými rozděleními pravděpodobnosti.  

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 8 - 9, 3 obr., 4 tab., lit. 6.  

 Moţnosti vyrovnání statistických nebo experimentálních dat z technických aplikací 

poţární ochrany prakticky pouţitelnými rozděleními pravděpodobnosti. Pojmy 

distribuční funkce přeţití aplikovatelné pro nezáporné náhodné veličiny. Jako příklad 

je uvedena aplikace exponenciálního a logaritmicko-normálního rozdělení na data 

četností intenzit pěnidel pouţívaných v ČR k hašení poţárů v roce 2000. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009882 - ANAL 043483 

FINEGAN, William 

Tackling TICs [Zneškodňováníjedovatých průmyslových látek].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 1, s. 34 - 36, 2 obr.  
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 Moţnosti zneuţití toxických průmyslových chemikálií (TIC). Příklady pouţití 

chemických zbraní z historie a v současnosti. Moţnosti amatérské výroby 

improvizované chemické zbraně teroristy, apod. Existence návodů na jejich výrobu a 

nebezpečí širšího zneuţití teroristy. Připravenost týmů na likvidaci těchto prostředků 

a odstraňování následků jejich pouţití. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009803 - ANAL 044244 

HASÍK, Juljo 

Problémy spojené s poskytováním první pomoci. 

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 30 - 31, 2 obr.  

Problematika poskytování první pomoci. Poskytování první pomoci se vţdy odvíjí od 

konkrétních podmínek. Ty jsou průsečíkem objektivních faktorů materiální povahy a 

subjektivního působení rozmanitých psychologických vlivů. Význam první pomoci. 

první pomoc v širším slova smyslu. Záchranný řetězec. Vyhodnocení podmínek pro 

poskytování první pomoci u úrazů a náhlých onemocnění. Problémy zachránce. 

Reakce přihlíţejících osob. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009844 - ANAL 044255 

Identifikace oběti neštěstí. 

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 2, s. 32.  

 Speciální Disasters Victim Identification Teams (Týmy pro identifikaci obětí 

hromadného neštěstí - DVI) v Evropě - vznik, činnost, spolupráce: Belgie, Finsko, 

Francie, Itálie, Německo, Švýcarsko a Lichtenštejsko, Velká Británie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009797 - ANAL 044238 

KOUKOLÍK, Zbyněk 

Ochrana obyvatel 2008. 

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 16, 1 obr.  

Akce: Ochrana obyvatel 2008 [Konference]. Ostrava (ČR), 13.02.2008- 14.02.2008.  

 Ve dnech 13.-14.2.2008 se konala v Ostravě mezinárodní konference "Ochrana 

obyvatelstva 2008", která byla věnována problematice zapojení jednotek poţární 

ochrany do ochrany obyvatelstva a systému vzdělávání v oblasti prevence. Součástí 

konference byla prezentace firem zabývajících se výrobou a prodejem produktů 

souvisejících s ochranou obyvatelstva. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009794 - ANAL 044236 

PECKA, Bedřich 

Dopravní nehody na ţeleznici.  

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 12 - 13, 1 obr.  

 Hasičská záchranná sluţba Českých drah, je svojí podstatou HZS podniku ČD podle 

zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Je to 

účelová jednotka a dělí se na ředitelství a 18 poţárních stanic s různou podřízeností. 

Specifické činnosti HZS ČD při mimořádných situacích. Postup při ohlášené 

ţelezniční dopravní nehody. Obecný postup jednotek PO při zásahu. Vyprošťovací 

prostředky zařazené v HZS ČD. Nehody na ţelezničních přejezdech. Některé 

mimořádné události na ţeleznici. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009800 - ANAL 044241 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva v Rakousku. 

In: 112. - 7, 2008, č. 3, s. 18 - 20, 3 obr.  

 V Rakousku zabezpečují poskytování záchrany a pomoci vedle hasičů a Červeného 

kříţe tzv. pomocné sluţby historických řádů, ale v jiném rozsahu a jiných proporcích. 

Legislativní podklady. Poţární ochrana - počty, úkoly, dobrovolníci, financování. 

Rakouský Červený kříţ - úkoly. Pracovní samaritánský svaz, Johanitánská úrazová 

pomoc, Maltézská nemocniční sluţba, Rakouský svaz civilní ochrany - úkoly. 

Spolupráce mezi veřejnou správou a privátní sférou. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009842 - ANAL 042895 

Záchranářské vrtulníky. Pro armádu, policii i civil.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 4, s. 90 - 93, obr.  

 Seznámení s činností záchranářských vrtulníků, jejich specifické vlastnosti. Jedním 

ze základních úkolů je pro záchranářské vrtulníky zachraňování posádek lodí a 

havarovaných letounů na moři. Letecká záchranná sluţba v ČR - historie a 

současnost. Vybavení záchranářského vrtulníku. 

CZ - cze: PA: če/2008 
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