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ALKOHOL, DROGY 

 

010023 - ANAL 0041569 

BEČKA, Jan 

Ţeny v metadonovém programu Apolinář.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 3, s. 368 -377, 22 grafy.  

 Zkušenosti získané během 10 let fungování metadonového programu, rozdíly mezi 

ţenami a muţi coby jeho pacienty. Ţeny jsou v programu obecně úspěšnější neţ muţi, 

vykazují vyšší retenci, ve vyšší míře realizují odchod do abstinence, zŧstávají se 

zařízením v dalším kontaktu. Vykazují však významně vyšší procento seropozitivity 

na virovou hepatitidu typu C. Otázky spojené s těhotenstvím a mateřstvím. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010122 - ANAL 043524 

BYRNE, Ed 

Cracking prison drugs [Drogy ve věznicích a jejich zamezování].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 4, s. 28 - 30, 2 obr.  

 Problematika pronikání drog do nápravných zařízení. Technická a organizační 

opatření v britských věznicích (Severní Irsko). Moţnosti vězňŧ a praktiky jejich 

návštěv. Technologie detekce drog u vězňŧ - technická a za pomoci cvičených psŧ. 

Příklady. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010025 - ANAL 0041570 

HANZAL, Pavel 

Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách - záchrana, nebo 

zhouba? 

 In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 3, s. 378 - 385, lit. 15.  

 Osobní zkušenosti autora z práce s matkami závislými na návykových látkách, které 

se léčí v Terapeutické komunitě Karlov. V této komunitě je umoţněno léčit se 

matkám i se svými dětmi. Problematika rizikových vztahŧ. Partner, jako uţivatel 

(popř. bývalý uţivatel) představuje jasné riziko pro abstinenci matky. Touha matky po 

úplné rodině a nízká schopnost takovou rodinu fakticky zaloţit. Moţná spojitost s 

problémy v primární rodině, potřeba ukázat potřeby, které matce tento druh vztahu 

saturuje. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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009963 - ANAL 0041563 

MORÁVEK, Jan 

Kontrolované uţívání drog = Co nám přináší výzkum uţivatelŧ, kteří s drogami umějí 

zacházet.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 4, s. 445 - 455, lit. 45.  

 Přehled významných empirických studií kontrolovaného uţívání drog. Teorie 

kontrolovaného uţívání heroinu a kokainu a některé poznatky ohledně konopí. 

Poznatky o kontrolovaném uţívání jsou vyuţitelné ve vzdělávání zaměřeném na 

sniţování škod. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009962 - ANAL 0041562 

PRESLOVÁ, Ilona 

Drogově závislá klientka a ţena pracující v protidrogových sluţbách.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 3, s. 386 - 391.  

 Postavení klientky v drogovém světě, nabídka protidrogových sluţeb s ohledem na 

rŧzné role jako např. uţivatelky drog, partnerky, matky. Reflexe ţeny z pohledu 

gender, sporná témata v oblasti adiktologie. Profesionálové v protidrogových 

sluţbách. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010079 - ANAL 0041573 

SCHMIDTOVÁ, Jana 

Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch 

(FASD).  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 3, s. 352 - 365, lit. 58.  

 Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch 

(FASD) patří mezi závaţné vrozené poruchy, jejichţ společným kauzálním faktorem 

zpŧsobujícím postiţení je intrauterinní expozice plodu alkoholem. Postiţení se 

projevuje hyperaktivitou, niţším intelektem, poruchami chování, faciálními znaky, 

psychickými problémy atd. Často jsou děti a mladiství s FAS/FASD vystaveni i 

brachiálnímu násilí a sexuálnímu zneuţívání. Dŧleţitá je včasná diagnostika 

postiţených dětí a prevence následné traumatizace dítěte. Edukace ţen ve fertilním 

věku. Abusus alkoholu u ţen. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010021 - ANAL 0041568 

SHEARER, James - JOHNSTON, Jennifer - FRY, Craig L. - KAYE, Sharlene - 

DILLON, Paul - DIETZE, Paul - COLLINS, Linette  

An Australian Profile on Cocaine Supply [Australský profil v nabídce kokainu].  
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In: The Howard Journal of Criminal Justice. - 47, 2007, č. 1, s. 67 - 80, 3 tab., 1 obr., 

lit. 35.  

 Charakteristika dealerŧ drog a uţivatelŧ drog. Srovnání. Obchodování s drogami. 

Studie mapující situaci ve dvou největších městech Austrálie - Sydney a Melbourne 

za období říjen 2004 – leden 2005. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

010097 - ANAL 0041577 

STRAKA, Lubomír - ŠTULLER, F. - NOVOMESKÝ, F. 

Letálne intoxikácie alkoholom a úmrtia v ťaţkom stupni opilosti v regióne severného 

Slovenska v rokoch 1994-1996 a 2003-2005 = Súdnolekárska komparatívna štúdia.  

In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 1, s. 2 - 7, 7 grafŧ, lit. 14. Sek.inf.p.: Česko- 

Slovenská patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Případy úmrtí na otravu alkoholem a úmrtí, ve kterých alkohol sehrál rozhodující 

roli. Neţádoucí rostoucí trend nadměrného uţívání alkoholu s jeho fatálními 

dŧsledky, příčiny a jevy úmrtí, analýza období 1994-1996 a 2003-2005 v severní části 

Slovenské republiky. 

SLK - sla: PA: vy/2008 

 

010068 - ANAL 0041571 

VANDERPLASSCHEN, Wouter - DE MAEYER, Jessica 

Případová práce (case management) s uţivateli drog v praxi - co se za tím skrývá? 

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 4, s. 459 - 469, 1 obr., lit. 15.  

 Case management a jeho 5 základních sloţek: posouzení situace (assesment), 

plánování (sestavení plánu, planning), propojování (linking), obhajování zájmŧ 

klienta (advocacy), monitorování a vyhodnocení (monitoring). Popis úkolŧ, které v 

praxi provádí tzv. manaţer případu (case manager). 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010069 - ANAL 0041572 

VANDERPLASSCHEN, Wouter - WOLF, Judith - RAPP, Richard C. - HESSE, 

Morten 

Case management pro uţivatele drog = Všelék, náhraţka nebo nástroj propojování?  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 4, s. 429 - 443, 2 tab., lit. 37.  

 Case management při práci s uţivateli drog, jeho cíle a cílové skupiny, úkoly a 

funkce case manaţerŧ, modely case managementu: brokerský case management, 

všestranný model (intenzivní case management, asertivní, komunitní léčba, case 

management zaloţený na silných stránkách klienta, klinický rehabilitační model. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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009987 - ANAL 044109 

VORLOVÁ, Klára - MRAVČÍK, Václav 

Drogy a řízení : Alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě.  

In: Zaostřeno na drogy. - 6, 2008, č. 2, s. 1 - 12, 6 tab., lit. s. 11.  

 Vliv drog na schopnost řídit motorové vozidlo. EU - výskyt drog v silniční dopravě, 

limity pro etanol u řidičŧ, testování drog. Situace v ČR - výskyt drog v silničním 

provozu, prevence, legislativa. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009964 - ANAL 0041564 

WALCKER-MAYER, Carmen 

Genderové rozdíly u ţen v drogových sluţbách.  

In: Adiktologie. - 7, 2007, č. 3, s. 392 - 397, lit. 1.  

 Činnost organizace Frau Sucht Zukunft v Berlíně. Specifická práce zaměřená na 

gender je popsána pomocí dvou příkladŧ: re-integrace dříve závislých ţen a práce s 

matkami, které jsou závislé na drogách, a s jejich dětmi. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009977 - ANAL 044101 

BALDARELLI, Marcello 

Netzwerke : Rechtliche Aspekte der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten an 

Schulen [Síť. Právní aspekty zabránění a stíhání trestných činŧ na školách].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 7 - 9, 1 schéma.  

 Zakročit proti nebezpečným jevŧm nebo jim zabránit na území školy není 

jednoduchou záleţitostí. Škola je samostatnou institucí, která nese plnou 

zodpovědnost i za bezpečnost. Proto je dŧleţité pro předcházení a potírání násilí 

stanovit přesná pravidla a koordinovat spolupráci školy, policie, rodičŧ a veřejných 

institucí. Kdy mŧţe policie zasáhnout - ustanovení trestního zákoníku a policejního 

práva. Jednotlivé příklady pro pouţití těchto právních norem v praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009968 - ANAL 043846 

GISIN, Markus 

Phishing.  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 3, s. 197 - 200, lit. 5.  

 Výklad pojmu phishing. Vznik slova. Stručná charakteristika těchto deliktŧ od roku 

2005. Kdy je phishing trestný. Krádeţ osobních a dalších chráněných údajŧ (ochranná 

známka, logo). Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009971 - ANAL 043848 

HAJDARI, Azem 

Menschenhandel im Kosovo : Strafrechtliche, phänomenologische und 

kriminalistische Aspekte [Obchodování s lidmi v Kosovu.  Trestněprávní, 

fenomenologické a kriminalistické aspekty].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 3, s. 162 - 167, lit. 47.  

 Kosovo je v současné době vystaveno mnoha nebezpečím, která lze kvalifikovat jako 

organizovanou kriminalitu. Kromě mnoha jiných trestných činŧ je to také ve značné 

míře obchodování s lidmi. Po válce se obchod s lidmi stal v Kosovu častým jevem, 

který zneklidňuje občany hlavně proto, ţe pachatelé zŧstanou ve většině případŧ 

neodhaleni, nebo vyváznou s minimálními tresty. Tyto trestné činy brání rozvoji 

právního státu. Trestněprávní a kriminalistické aspekty: Charakteristika pachatelŧ a 

obětí (věk, pohlaví, vzdělání, sociální status, státní příslušnost). Kosovo jako výchozí, 

transitní, i cílová země obchodu s lidmi. Strategie potírání obchodu s lidmi. Problémy 

mezinárodní spolupráce. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009953 - ANAL 043845 

HALLER, Birgitt - HOFINGER, Veronika 

Die Begleitung von Gewaltopfern durch das Strafverfahren – das österreichische 

Modell der Prozessbegleitung [Prŧvodce obětí násilí trestním řízením - rakouský 

model].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 1, s. 19 - 22, lit. 11.  

 Práva obětí násilné kriminality. Nová právní úprava od 1.1.2006. Pomoc obětem 

domácího násilí během trestního řízení (Prozessbegleitung). Nový zákon byl nutný po 

zkušenostech z dřívějších dob, kdy oběti byly povaţovány za pouhé svědky a na jejich 

potřeby nebyl brán velký zřetel. V praxi se rozlišují tři skupiny obětí násilí: 1) děti a 

mladiství, 2) ţeny jako oběť násilí muţŧ, 3) oběti násilí podmíněného situací, resp. 

násilí ve veřejném prostoru. Spolupráce s justicí a policií není vţdy ideální. 

Dosavadní zkušenosti z trestních řízení. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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010027 - ANAL 043861 

HALSEY, Mark 

Assembling Recidivism : The Promise and Contingencies of Post-Release Life 

[Recidivismus. Mýty a realita v ţivotě propuštěných osob].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 4, s. 1209 - 1260, lit. 69.  

 Na základě rozhovorŧ článek dokumentuje zkušenosti několika mladých 

odsouzených osob s ţivotem po propuštění z vězení. Všímá si problémŧ resocializace 

a s tím úzce souvisejících jevŧ, jako např. byrokracie, uţívání alkoholu a drog, postoje 

veřejnosti k propuštěným osobám a jejich mnohdy tragickým osudŧm. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009978 - ANAL 044102 

KRÄMER, Roland - BEUMER, Daniel 

Lachen ist Gewalt - manchmal! : Interview und Betrachtungen mit einem 

Streitschlichter [Smích je někdy násilím! Rozhovor s jedním  smiřovatelem sporŧ a 

úvaha o něm].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 10 - 11.  

 Program Proti násilí na školách a zapojení samotných školákŧ a studentŧ do něj 

především jako tzv. smiřovatelŧ. Jaké předpoklady musí smiřovatel pro výkon své 

funkce mít, jaké úkoly plní, jeho spolupráce s policií apod. Rozhovor s jedním 

"smiřovatelem" a úvaha nad závěry z rozhovoru vyplývajícími. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009979 - ANAL 044103 

KREIS, Uwe 

Praktische Kriminalprevention : Gewalt in der Schule [Praktická prevence 

kriminality. Násilí ve škole].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 11 - 14, 2 obr.  

 Rŧzné formy psychického a fyzického násilí jsou na školách kaţdodenním jevem. 

Problematika úlohy policie v preventivních programech na školách. Nutnost 

spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných sloţek na programech prevence 

kriminality a prevence násilí na školách. Jednotlivé programy, jejich cílové skupiny, 

ochrana obětí. Doporučení pro praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009990 - ANAL 044112 

MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor - ŠTEFANKOVÁ, Simona 

Počítačová kriminalita.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 1, s. 45 - 63, lit. A www.stránky 29.  
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Počítačová kriminalita a problematika jejího definování. Základní typy počítačové 

kriminality: protiprávní jednání směřující k počítači, protiprávní jednání s vyuţitím 

počítače, protiprávní jednání, při němţ je počítač vedlejším prvkem. Odlišnost 

počítačové kriminality od kriminality klasické. Trestněprávní pojetí počítačové 

kriminality. Zpŧsoby jejího páchání, přímá a nepřímá počítačová kriminalita. 

Pachatelé (amatéři a profesionálové), hackeři jako vysoce specializovaná skupina 

pachatelŧ. Kriminogenní faktory, prevence. Přehled institucí zabývajících se 

počítačovou kriminalitou na mezinárodní úrovni. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

009975 - ANAL 044099 

PRONDZINSKI, Peter von 

Gewalt im Bereich von Schulen [Násilí na školách]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 2 - 4.  

 Násilí mezi školními dětmi a mládeţí není nic nového, ale v současnosti se stalo 

kaţdodenním jevem. Dochází k němu nejen přímo ve škole, ale i na cestě do školy 

nebo z ní, a je namířeno nejen vŧči vrstevníkŧm, ale i vŧči učitelŧm. Má rŧzné 

podoby, od psychického násilí aţ k fyzickému týrání, nebo dokonce k výbuchu 

nekontrolovatelného násilí (amok). Podstata násilí a současný stav jeho výskytu mezi 

školní mládeţí. Pohotovost dospívajících k násilnému chování a jeho formy. 

Pachatelé, věkové kategorie. Příčiny násilí. Odpovědnost škol za zajištění 

bezpečnosti, úkoly policie a rodiny. Spolupráce školy a policie především při prevenci 

a v tzv. amokových situacích. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009983 - ANAL 044107 

PRONDZINSKI, Peter von 

Amokankündigung - ein neues Phänomen : Einsatzbewältigung und Prävention bei 

Androhung von Amoktaten [Oznámení amoku – nový fenomén. Příprava zásahu a 

prevence při ohroţení amokovým pachatelem]  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 24 - 28.  

 Amok (School Shoting)jako zvláštní případ fenoménu školního násilí. Podstata 

amoku a amokové situace (vysoce dynamický, extrémně nebezpečný stav) a její 

definice z hlediska policejní taktiky. Četnost jeho výskytu, motivace. Vliv médií, 

zejména videoher, a nebezpečí kopírování ze strany dalších pachatelŧ. Situace obětí. 

Fenomén amokových situací na školách. Nejčastější pachatelé, příznaky amoku, 

amoková výhrŧţka. Skutková podstata ohroţení a obrana před ním. Zkušenosti 

uplatňované v prevenci a naléhavá potřeba preventivních plánŧ a programŧ. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009976 - ANAL 044100 

RAITHEL, Jürgen 

Gewalt darf nicht Schule machen : Hintergründe und Grundlagen der Arbeit an 

Schulen [Násilí nemá na škole co dělat. Pozadí a podstata práce ve škole].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 4 - 6.  

 Agresivita dětí a mládeţe a výskyt násilí na školách je v současnosti vděčným a 

konjunkturálním tématem politikŧ a sdělovacích prostředkŧ. Podstata juvenilního 

násilí na školách jako "přechodný fenomén" z hlediska věku jeho nejčastějších 

pachatelŧ. Výskyt a typologie především psychického teroru, který ovšem často 

přechází do fyzického násilí. Mobbing a jeho formy. Příčiny násilí a faktory 

ovlivňující jeho vznik - rodina, parta, osobnostní rysy, poměry ve škole, vliv médií a 

společenských podmínek. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009980 - ANAL 044104 

RAITHEL, Jürgen 

Schule ist gefordert! : Grundlagen der Gewaltintervention an Schulen [Škola má 

odpovědnost! Podstata intervence proti násilí ve škole].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 14 - 17.  

 Násilí mezi školní mládeţí, jeho eskalace a problematika jeho potírání a prevence. 

Moţnosti a povinnosti školy v oblasti prevence a intervence. Spolupráce s rodiči, 

institut smiřovatelŧ a mediátorŧ. Některé koncepce prevence. Součinnost a spolupráce 

s policejními programy prevence kriminality. Program prevence násilí Dana Olwense 

z roku 1995 a jeho uplatňování. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009981 - ANAL 044105 

RITTER, Jan 

Konsequent mit Herz : Null-Toleranz bei Gewalt - eine Schule berichtet über ihre 

Erfahrungen seit 2000 mit ihrem Schulprogramm "Bewegung" [Dŧsledně a citlivě. 

Nulová tolerance násilí - jedna škola informuje o svých zkušenostech se školním 

programem "Bewegung" (Hnutí) od roku 2000].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 17 - 21, 1 tab., 1 txt. příl.  

 Seznámení s praktickými zkušenostmi, které mají školy v Severním Porýní-

Vestfálsku s programem prevence a potírání násilí mezi školní mládeţí. Jeho 

základem je nulová tolerance vŧči jakémukoliv projevu násilí, spolupráce 

pedagogických pracovníkŧ, rodičŧ a ţákŧ, zajištění "normálního" vyuţívání volného 

času apod. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

 



 10 

010012 - ANAL 043500 

WALKLATE, Sandra - MYTHEN, Gabe 

How Scared are We ? [Naše obavy z kriminality].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 2, s. 209 - 225, lit. 99.  

 Práce se zabývá historickým přehledem strachu z kriminality z hledisek zájmŧ 

kriminologie. Z výsledkŧ prŧzkumu problematiky viktimizace ze 4 rŧzných pohledŧ. 

Kriminologicky zajímavé aspekty obav z kriminality. Potřeba dalších výzkumŧ. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

009982 - ANAL 044106 

WÖRFEL, Hartmut 

Starke Mädchen - Starke Jungen : Geschlechtsspezifische Gewaltprävention in 

Schulprojekten [Silné dívky - silní chlapci. Genderově specifická prevence násilí ve 

školním projektu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 21 - 23.  

 Seznámení se specifickým programem prevence násilí, který je zaloţen na genderové 

bázi. Překonávání genderových klišé, sociální výchova. Cílové skupiny programu a 

jeho cíle. Vlastní projekt a jeho struktura - získávání poznatkŧ, téma násilí a 

agresivity, komunikace, uráţky, kontaktní násilné chování, procvičování chování v 

konfliktu, smiřovatelé. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010096 - ANAL 044297 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Konference na téma predikce a prevence násilí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 1, s. 4 - 5.  

Akce: Threat assessment - Hodnocení hrozby [Konference]. Lucern (ŠVÝCARSKO), 

03.2008.   

 Začátkem března 2008 se ve švýcarském Lucernu konala první evropská konference 

na téma "Threat assessment" (hodnocení hrozby). Byla na ní ustanovena Evropská 

asociace profesionálŧ zabývajících se kvalifikovanou predikcí a prevencí závaţných 

podob násilí směřující proti osobám. Hlavní cílové oblasti: Domácí násilí, stalking, 

násilí na pracovišti, anonymní výhruţky a hrozby, násilí (střílení) ve školách, 

terorismus. Hodnocení hrozby (rizika) násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010095 - ANAL 044296 

HOLČÁKOVÁ, Gabriela - HOLČÍK, Jiří 

Komplex prevence kriminality.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 4, s. 44 - 47, 9 obr.  
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Preventivní projekty OO PČR Bílovec. Základní zásady koncepce preventivní práce. 

Projekt jako celek efektivně zvyšuje právní vědomí vybraných skupin subjektŧ, 

eliminuje protiprávní jednání, navazuje a zvyšuje dŧvěru občana v policii. Byl 

realizován celoročně, rozfázován dle jednotlivých témat a aktuálního výskytu trestné 

činnosti. Policisté v rámci projektu pouţívají vlastní výukové pomŧcky, testy, 

soutěţe, dny otevřených dveří. Přehled preventivních programŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010135 - ANAL 044313 

MOULISOVÁ, Marcela 

Postmoderní přístupy v kriminologii.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 50 - 52, lit. 1.  

 Postmoderní kriminologické teoretické přístupy. Postmoderní přístup má mnoho 

rŧzných podob a variací. Aspekt "proměnlivosti". Aspekt "role jazyka". Postmoderní 

kriminologie - charakteristika. Konstitutivní kriminologie - charakteristika. Kulturální 

kriminologie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010059 - ANAL 044144 

OLBRICHOVÁ, Alice 

Agentem proti úplatkářství.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 17, s. 42 - 43, 59.  

 Vyšetřování korupčních kauz Útvarem pro odhalování korupce a finanční 

kriminality. Novela trestního řádu zavádí do vyšetřovací praxe nasazení tzv. 

protikorupčních agentŧ. Některé indikátory korupčního chování. Protikorupční audity. 

Dodatel viz na str. 59 (Desátky po česku). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010081 - ANAL 0041575 

SMITH, Martha J. 

Addressing the Security Needs of Women Passengers on Public Transport [Adresné 

bezpečnostní potřeby pasaţérŧ - ţen ve veřejné dopravě].  

In: Security Journal. - 21, 2008, č. 1 - 2, s. 117 - 133, 1 obr., 2 tab., lit. 55.  

 Ţeny jako oběti kriminality ve veřejné dopravě v USA. Krádeţe, napadení, pokusy o 

znásilnění, loupeţná přepadení. Prevence situační kriminality ve veřejné dopravě. 

USA - eng: PA: vy/2008 
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010100 - ANAL 044300 

Varující zjištění: dvě třetiny obětí násilný skutek neoznámily.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 1, s. 10 - 11, 1 obr., lit. 1.  

 Výtah ze závěrečné zprávy aktuálního viktimologického výzkumu mezi obyvateli v 

ČR na zjištění viktimizace obyvatel ČR vybranými druhy deliktŧ. Týkal se deliktŧ 

proti domácnosti, krádeţe aut i z aut, vloupání do domŧ, bytŧ i jiných objektŧ, které 

se mohly stát nejen respondenti, ale i členŧm jeho rodiny. Druhou skupinou deliktŧ 

byly útoky proti osobě respondenta - loupeţe, krádeţe osobního majetku, sexuálně 

motivované delikty, fyzická napadení, podvody na spotřebitele, úplatkářství. Hlavní 

poznatky z výzkumu. CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010106 - ANAL 044304 

VITOUŠOVÁ, Petra 

První rok vykazování v ČR.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 1, s. 26 - 27.  

 V ČR bylo v roce 2007 prostřednictvím sítě 15 intervenčních center (IC) evidováno 

celkem 862 rozhodnutí PČR o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do 

společného obydlí na základě zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím. Případy vykázání ve statistice. Počty 

vykázání/zákazu vstupu podle jednotlivých krajŧ. Vytíţenost intervenčních center. 

Pomoc IC v případech vykázání. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010014 - ANAL 043856 

ALBERINK, Ivo - RUIFROK, Arnout 

Repeatability and Reproducibility of Earprint Acquisition [Opakovatelnost a 

zobrazitelnost vzorkŧ otiskŧ uší].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 2, s. 325 - 330, 7 obr., 7 tab., lit. 7.  

 Studie si klade dvě otázky: 1) Jsou otisky uší ze stejného ucha, brané za stejných 

okolností stejným operátorem dostatečně podobné? 2) Jsou otisky uší ze stejného 

ucha, brané za rŧzných okolností rŧznými operátory dostatečně podobné? Popis 

experimentu. Matematické vyhodnocení výsledkŧ. Závěry a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010020 - ANAL 043857 

ALMOG, J. - KLEIN, A. - DAVIDI, I. - COHEN, Y. - AZOURY, M. - LEVIN-

ELAD, M. 

Dual Fingerprints Reagents with Enhanced Sensitivity : 5-Methoxy- and 5-

Methylthioninhydrin [Dualitní daktyloskopická činidla se zvýšenou senzitivitou : 5-

metoxyninhydrin a 5-metylthioninhydrin]. In: Journal of Forensic Sciences. - 53,  

2008, č. 2, s. 364 - 368, 4 obr., lit. 20.  

 Tzv. dualitní reagencia produkují obraz, který je zároveň barevný i fluorescenční. 

Sloţení: 5-metoxyninhydrin (MN), 5-metylthioninhydrin (MTN), chlorid zinku nebo 

kadmia. Tato reagencia jsou mnohem citlivější neţ ninhydrin/ZNCl2. Jejich hlavní 

výhodou je, ţe mohou být pouţita při pokojové teplotě. Při koncentraci 0,05 procent 

jsou stejně citlivá jako DFO. MTN je také o něco levnější neţ DFO. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

009973 - ANAL 043849 

BERTHEL, Ralph 

Version, Hypothese und die Bedeutung für die kriminalistische Praxis : Eine Replik 

auf Robert Weihmanns Artikel in Kriminalistik 1/2008, S. 28 ff [Verze, hypotéza a 

význam pro kriminalistickou praxi. Replika na článek Roberta Weihmanna v 

Kriminalistice č.1/2008, s. 28] 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 3, s. 183 - 186, lit. 32.  

 Úvod. Kriminalistika jako věda. Pojem pravdy v kriminalistice. Pojem pravdy a 

hledání pravdy v trestním procesu. Kriminalistika a teorie poznávání. Polemika s 

R.Weihmannem a jeho pojetím verze a hypotézy. Pojem tvoření verze v kriminalistice 

NDR. Charakteristika kriminalistické verze podle Ackermanna a Jaspera. Verze 

jednotlivých fází trestného činu. Kriminalistická verze v historickém kontextu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010010 - ANAL 043855 

CAGLIANO-CANDELA, Roberto - COLUCCI, Anna P. - NAPOLI, Salvatore 

Determination of Firing Distance. Lead Analysis on the Target by Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS) [Určení palební vzdálenosti. Analýza vzorkŧ olova na terči 

pomocí atomické absorpční spektroskopie (AAS)].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 2, s. 321 - 324, 3 obr., 4 tab., lit. 10.  

 Testy byly provedeny na zkušebním terči střelbou z pistole Colt 38 Special z rŧzných 

vzdáleností od 5 do 100 cm. Terč byl rozdělen na tři okruhy o prŧměrech 1,4 cm, 5 

cm, 10,2 cm. Všechny vzorky byly analyzovány metodou AAS. Výsledky 

experimentu a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010075 - ANAL 043866 

ESCH, Heike 

Der binäre Mensch : Zum Stand biometrischer Verfahren [Binární člověk. K 

současnému stavu biometrických výzkumŧ].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 4, s. 225 - 231, 2 obr., lit. 21.  

 Článek přináší přehled současných biometrických měření a postupŧ. Přehled 

osobních znakŧ podle kategorií: univerzalita, jedinečnost, permanence, měřitelnost. 

Protoţe se jednání o osobní údaje, je nutno vypracovat právní úpravy, týkající se 

ochrany dat se zvláštním zřetelem na biometrická měření. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009974 - ANAL 043850 

GUNDLACH, Thomas E. 

Versionsbildung als Unterdrückungsinstrument der DDR-Diktatur ? : Eine Replik auf 

Robert Weihmanns Artikel in Kriminalistik, 1/2008, S. 28 ff [Vytvoření 

kriminalistické verze jako nástroj utlačování v diktatuře NDR ? Odpověď na článek 

Roberta Weihmanna v Kriminalistik č.1/2008, s. 28].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 3, s. 187 - 188, lit. 10.  

 Autor se vrací k článku R.Weihmanna v časopise Kriminalistik, č.1/2008, s.28. 

Podrobuje kritice Weihmannovo tvrzení, ţe pojem verze si v socialistické 

kriminalistice činil nárok na absolutní pravdu a ţe byly tehdy rozlišovány pojmy 

"verze" a "hypotéza". Autor se zabývá těmito pojmy všeobecně z hlediska 

kriminalistiky a dochází k závěru, ţe jde spíše o spor terminologický, i kdyţ problém 

bezpráví a útlaku v bývalé NDR je stále aktuální téma pro historiky. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010022 - ANAL 043858 

HEMMILA, April - MAC GILL, Jim - RITTER, David 

Fourier Transform Infrared Reflectance Spectra of Latent Fingerprints : A Biometric 

Gauge fot the Age of an Individual [Spektroskopie latentních otiskŧ prstŧ. 

Biometrické měření věku jedince].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 2, s. 369 - 376, 6 obr., 1 tab., lit. 16.  

 Chemické sloţení otiskŧ prstŧ se mění podle věku osoby. Byly zkoumány otisky 78 

osob ve věku od 4 do 68 let. Byly zjištěny charakteristické změny u rŧzných 

věkových skupin. Význam této metody v kriminalistice. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010152 - ANAL 043869 

HIRTENLEHNER, Helmut 

Unwirtlichkeit, Unterstützungserwartungen, Risikoantizipation und 

Kriminalitätsfurcht : Eine Prüfung der Disorder-Theorie mit österreichischen 

Befragungsdaten [Destabilizace, potřeba opory, anticipace rizika a strach z 

kriminality. Ověření tzv. disorder theory na výsledcích prŧzkumu v Rakousku].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 2, s. 112 - 

130, 2 obr., 7 tab., lit. 67.  

 Souvislosti mezi sociální nejistotou, destabilizací a dezorganizací (disorder) na straně 

jedné a strachem z kriminality na straně druhé. Na základě údajŧ z jednoho 

rakouského města byl vypracován strukturální model. Vyhodnocení výsledkŧ. 

Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010058 - ANAL 043865 

HUNSICKER, Ernst 

Vermisste Kinder : Glücklich zurück - tot oder getötet – verschwunden auf 

(unbestimmte) Dauer [Pohřešované děti. Šťastně zpátky – mrtvý nebo usmrcený - 

nezvěstný na delší (neurčitou) dobu].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 4, s. 218 - 224, lit. 54.  

 Díky masovým médiím je veřejnost neustále informována o pohřešovaných osobách, 

zvláště dětech, a pokud je případ nejasný, dodávají média další spekulace, hypotézy a 

domněnky. Samotný účel, totiţ pátrání po zmizelých dětech, se dostává stále více do 

pozadí. Povyk, který média zpŧsobují, mŧţe práci vyšetřovacích orgánŧ spíše 

narušovat, neţ jí prospívat (jako v případě Madeleine McCann). Terminologie se v 

takových případech pohybuje obvykle v tomto pásmu: od "šťastně zpátky" přes 

"nalezen mrtvý/usmrcený" aţ po "nezvěstný na neurčitou dobu". Nezúčastnění 

pozorovatelé si nedovedou ani přibliţně představit, jaká duševní muka, starosti a 

nejistoty proţívají pohřešované děti a jejich nejbliţší příbuzní. Proto kladu zásadní 

otázku: Co mohou příslušné úřady, policie, justice, školy a mateřské školy, média, 

občanská sdruţení, rŧzné organizace, veřejnost a v neposlední řadě politici učinit pro 

to, aby bylo moţno podobným případŧm zabránit a pátrání po pohřešovaných dětech 

optimalizovat? 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009993 - ANAL 044115 

PORADA, Viktor - RAK, Roman 

Vlastnosti digitálních stop a jejich dopady na kriminalistické a forenzní šetření.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 1, s. 91 - 107, 3 obr., lit. 5.  



 16 

Definice digitální stopy (jakákoli informace s vypovídající hodnotou pro danou 

relevantní událost, uloţená nebo přenášená v digitální podobě). Teoretický a praktický 

význam vlastností digitálních stop a jejich charakteristika (přehled v tabulce). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010052 - ANAL 043864 

SCHALINSKI, Sarah - HOLLMANN, Tanja - TSOKOS, Michael 

Tödliche Angriffe auf Menschen durch Wildtiere in zoologischen Gärten : ein 

kasuisticher Beitrag [Smrtelná napadení člověka zvířetem v zoologických zahradách. 

Zpráva o případu]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 3 - 4, s. 113 - 119, 4 obr., lit. 4.  

 Média stále častěji informují o fatálních případech napadení člověka zvířetem v 

zoologických zahradách a hájených oborách. Většinou neexistuje očitý svědek, 

příčiny mohou být tedy objasněny jen přesnou rekonstrukcí případu v kombinaci s 

výsledky pitvy. Tak tomu bylo i v případě ošetřovatelky zvířat, která byla napadena a 

smrtelně zraněna turem piţmovým (Ovibos moschatus).  

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010037 - ANAL 044135 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Ohledání a jeho zákonitosti.  

In: Naše policie. - 15, 2008, č. 4, s. 6 - 7.  

 Ohledání jako základní metoda kriminalistické taktiky, jeho podstata a význam. 

Subjekty a základní zásady ohledání. Řízení ohledání (jediný vedoucí, neodkladnost, 

negativní okolnosti). Druhy ohledání podle charakteru objektu: místo činu, místo 

nálezu, místo zjištění, ohledání mrtvoly, ohledání předmětŧ, stop, dokumentŧ, 

výpočetní techniky, zvířat a těla ţivé osoby. Druhy ohledání podle posloupnosti: 

prvotní, opakované. Pokr. v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010024 - ANAL 043859 

VASS, Arpad A. - SMITH, Rob R. - THOMPSON, Cyril V. - BURNETT, Michael 

N. - DULGERIAN, Nishan - ECKENRODE, Brian A. 

Odor Analysis of Decomposing Buried Human Remains [Odorologická analýza 

pohřbených lidských ostatkŧ ve stadiu rozkladu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 2, s. 384 - 391, 3 obr., 1 tab., lit. 21.  

 Studie, provedená v antropologickém ústavu Univerzity v Tennessee (ARF), popisuje 

novou metodu identifikace pohřbených lidských ostatkŧ metodou odorologickou. 

Podrobný popis experimentu a vyhodnocení výsledkŧ. Metoda umoţňuje lokalizovat 

lidské ostatky v mělkých hrobech. Moţnosti aplikace této metody v kriminalistice. 
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010051 - ANAL 043863 

VERHOFF, Marcel A. - RENSING, Nele - KREUTZ, Kerstin - DIERKES, Christian 

- RAMSTHALER, Frank 

Beeinträchtigung de morphologischen Feststellung der Humanspezifität von 

Knochenfunden durch interindividuelle Variabilität, pathologische Veränderungen 

und Dekompositionserscheinungen [Interindividuální variabilita, patologické změny a 

účinky rozkladu jako překáţka při morfologickém zjišťování lidského specifika u 

kosterních pozŧstatkŧ].  

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 3 - 4, s. 99 - 112, 11 obr., lit. 28.  

 Hrající si děti našly u zdi venkovského kostela několik zubŧ. Poté byly nalezeny další 

zuby, tři neurokraniální fragmenty, náprstní kost a fragment dlouhé tubulární kosti. 

Bylo zřejmé, ţe jde o historický nález, pocházející z bývalého hřbitova. U jednoho z 

fragmentŧ nebylo moţno s určitostí říci, jestli je lidského pŧvodu. Mohlo jít o kost 

jelena (tibia). Srovnávací studie v Institutu veterinárního lékařství v Giessenu a 

histologické výzkumy vedly k závěru, ţe kost má lidská specifika. Příčinou 

makroskopických a mikroskopických nálezŧ na fragmentu kosti byla individuální 

variabilita a změny zpŧsobené rozkladem. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010050 - ANAL 043862 

WIRTH, Ingo - CORRENS, Andreas - SCHMELING, Andreas - SCHMID, Sven 

Zweifaches Tötungsdelikt durch Erschiessen mit Opferbeseitigung [Dvojí zabití 

střelbou s odstraněním oběti].  

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 3 - 4, s. 87 - 98, 1 obr., lit. 27.  

 Přestoţe v Německu existují striktní zákony o střelných zbraních, vraţdy zastřelením 

nejsou výjimkou. Případ dvou zabitých Ukrajincŧ, jejichţ těla byla nalezena v jezeře 

Petschsee (Braniborsko), jen dokazuje, jak obtíţné je provedení lékařského posudku 

střelných ran. Z kriminalistického hlediska je zajímavé, jak pachatel postupoval při 

odstraňování obětí. Těla byla nalezena teprve po nasazení specielních sluţebních psŧ. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009961 - ANAL 0041561 

JANURA, Miroslav - PORADA, Viktor - ZAHÁLKA, František 

Kinematická analýza chŧze s vyuţitím videografické vyšetřovací metody  

In: Soudní inţenýrství. - 18, 2007, č. 6, s. 311 - 322, 17 obr., lit. 26.  

 Chŧze, vymezení základních pojmŧ, analýza pohybu, kinematická analýza chŧze, 

umístění kamer, značky pro identifikaci vybraných bodŧ, synchronizace nasnímaných 

záznamŧ, kalibrace, typy kalibračních zařízení, vyhodnocení dat, dynamická analýza 

chŧze. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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010124 - ANAL 043867 

TIETZE, Steffi - HEER, Roland 

Verpackung von transportablen Spurenträgern : Hinweise zur sachgerechten 

Verpackung [Balení přenosných nosičŧ stop. Poučení o přiměřeném zpŧsobu balení].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 4, s. 242 - 247, 14 obr., lit. 21.  

 Správné balení a přiměřený zpŧsob dopravy přenosných nosičŧ stop mŧţe být často 

rozhodující pro výsledek pátrání. Přehled rŧzných druhŧ stop, nosičŧ stop a zpŧsobŧ 

přepravy. Přeprava je někdy, zvláště u daktyloskopických stop, prováděna nedbale. 

Článek neslouţí k sumarizaci vědomostí, ale má spíše instruktáţní charakter. Pro 

názornost jsou uvedeny příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010093 - ANAL 0041576 

VRTĚL, Radek - VODIČKA, R. - LOYKA, S. - ŠANTAVÝ, J. 

Paternitní posudek zaloţený na analýze DNA a jeho revize.  

In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 1, s. 8 - 10, 5 tab., lit. 8. Sek.inf.p.: Česko-

Slovenská patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Určování otcovství zaloţené na analýze krátkých tandemových repetic (STR) v 

DNA. Revizní posudek pŧvodně vyloučeného otcovství. Rozšířením panelu 

testovaných STR lokusŧ a reciprokým hodnocením vzorkŧ byla odhalena příčina 

neshody a otcovství bylo naopak jednoznačně potvrzeno. Diskutovány rŧzné varianty 

neshod, jejich dŧsledky a řešení. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009986 - ANAL 043851 

BARLOW, Scott 

The Ten Deadly Errors of Leadership [Deset osudných chyb při řízení policie].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 3, s. 64 - 67, 1 obr., lit. 2.  

 Přehled nejčastějších a nejzávaţnějších chyb, kterých se policejní náčelníci 

dopouštějí. Neochota přiznat omyl, chladný vztah k podřízeným policistŧm, málo 

odpočinku a relaxace, vyhýbání se problémŧm, přesouvání odpovědnosti na jiné 

osoby, nesprávné posuzování chyb, tzn. nepřesné rozlišování chyb úmyslných a 

neúmyslných. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010109 - ANAL 042905 

DOLINA, Miroslav 

Hovory se smrtí.  

In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 5, s. 14 - 17, obr.  

 Činnost a vzdělávání policejních vyjednavačŧ, kteří mají ještě svou pŧvodní policejní 

odbornost. Strukturování oblasti krizového vyjednávání. Úspěšnost policejních 

vyjednavačŧ, zejména v případech pokusŧ o sebevraţdu. Význam hotovostního 

systému policejních vyjednávačŧ. Technické metody krizového vyjednávání, 

dŧleţitost mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009952 - ANAL 044095 

KIMMERLE, Helmut 

11. Europäische Polizeikonferenz in Berlin [11. evropská policejní konference v 

Berlíně]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 2, s. 66 - 67.  

Akce: Europäiche Polizeikonferenz [mezinárodní konference]. Berlín (NĚMECKO), 

29.01.2008-30.01.2008.  

 Zpráva o zasedání evropského policejního kongresu. Bliţší seznámení s obsahem 

příspěvkŧ některých odborníkŧ na téma ochrany hranic schengenského prostoru, 

významu a vyuţívání schengenského informačního systému, vytváření evropských 

policejních sil, potřeby posílit personální stavy policie, otázky časového plánu 

digitalizace komunikačních prostředkŧ, problematiky zavádění biometrie pro potřeby 

identifikace osob a problematika sledovacích a dohledových systémŧ z hlediska jejich 

přínosnosti pro kontrolu a prevenci např. v oblasti drogové kriminality. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009984 - ANAL 044108 

KLINGNER, Michael 

Training für Basiorganisationseinheiten : Fortbildung für die Durchführung von 

Festnahmen aus besonderen Anlässen [Trénink jednotné organizační základny. 

Výcvik provedení zatčení za zvláštních okolností].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 2, s. 28 - 30, 3 obr.  

 Po zkušenostech z událostí na erfurtském gymnáziu v dubnu 2002 byl v Severním 

Porýní-Vestfálsku zahájen výcvikový a vzdělávací program, který organizačně a 

takticky sjednocuje postup policie při zásazích výbuchu nekontrolovatelného násilí 

tak, aby bylo co nejvíce sníţeno riziko ohroţení obětí a zasahujících policistŧ. 

Příprava zásahu, jeho prŧběh a taktika zatýkání. Poznatky z programu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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010110 - ANAL 042906 

KONEČNÝ, Vratislav 

Kdyţ pes s pachatelem vytře podlahu.  

In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 5, s. 18 - 19, obr.  

 Nácvik zásahu sluţebních psŧ v hospodě v mělnickém okrese. Výcvik sluţebních 

psŧ. Předvedení zásahu rotobula, kříţence rotvajlera s bulteriérem. Spolupráce 

mělnických policistŧ se Soukromou psí školou MIMI z Borku. Z - cze: PA: če/2008 

 

010082 - ANAL 044284 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Priority PČR pro rok 2008.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 4, s. 8 - 9, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Tři hlavní priority pro rok 2008 tří náměstkŧ PPČR. 

Náměstka pro trestní řízení, náměstka pro uniformovanou policii a náměstka pro 

ekonomiku. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010007 - ANAL 0041565 

MICHALÍK, D. 

Osobnost policisty v kontextu sálového pracoviště a kancelářského pracoviště.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 42, 2007, č. 3 - 4, s. 63 - 71, 7 tab., lit. 12.  

 Faktory ovlivňující konkrétního pracovníka policie – typ pracoviště, velikost, 

členění, vybavení, druh vykonávané práce, počet pracovníkŧ na pracovišti, jejich 

vzájemné vztahy, rozloţení podle věku, pohlaví, osobnostní charakteristiky. 

Skutečnost, jak jedinec vnímá a hodnotí své pracoviště, se následně mŧţe projevovat 

v přístupu k plnění pracovních úkolŧ, celkově v pracovní motivaci a v úrovni ţivotní 

spokojenosti.  

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

009966 - ANAL 044097 

DICKE, W. 

Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht [Dobře míněné ještě není dobře zpracované].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 4, s. 16 - 19, 3 obr.  

 Komentář k právním úpravám o drţení a vlastnictví zbraní z hlediska policejní praxe. 

Rizika atrap zbraní v případě jejich viditelného nošení na veřejnosti. Chladné zbraně a 
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podceňování jejich nebezpečnosti, zákaz vystřelovacích a zavíracích noţŧ. 

Charakteristika střelných zbraní v novele zákona o zbraních. Systém blokace  
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historických zbraní. Omezení výkonnosti střelné zbraně. Přeprava zbraní. Zákaz 

zvláště nebezpečných krátkých střelných zbraní. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009995 - ANAL 044117 

HERBOCZKOVÁ, Jana 

Mezinárodní právní subjektivita ES/EU a jejich postavení v mezinárodních vztazích.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 2, s. 25 - 33.  

 Rozdíly v postavení a v pravomocích mezi ES a EU v oblasti mezinárodních vztahŧ, 

které vyplývají z faktu, ţe na rozdíl od ES Unie nemá mezinárodněprávní zpŧsobilost. 

Pravomoci ES v mezinárodních vztazích a jejich povaha: výlučné a sdílené pravomoci 

(smíšené smlouvy). Praktické dopady smíšených smluv při vyjednávání, uzavírání a 

realizaci mezinárodních smluv. Mezinárodní, tzv. vnější smlouvy a právní řád ES. 

Přímý účinek mezinárodních smluv. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010003 - ANAL 044125 

KLEMENT, Petr 

Moţnosti odposlechu tzv. internetové telefonie.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 37 - 44.  

 Seznámení s technologií tzv. internetové telefonie, program Skype, pokusy jej 

dešifrovat a regulovat. Moţnosti jeho odposlechu z technického a právního hlediska. 

Situace v USA. Aplikace trestního řádu a předpisŧ chránících právo na soukromí. 

Očekávaný vývoj právní úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009999 - ANAL 044121 

KOUDELKA, Zdeněk 

Úniky odposlechŧ.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 21.  

 Poznámka k problematice úniku informací z odposlechŧ do médií. Nutnost sankcí za 

takovéto porušování práva na soukromí. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009996 - ANAL 044118 

KUČERA, Pavel - KOUDELKA, Zdeněk 

Rozhovor s místopředsedou Nejvyššího soudu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 4 - 5.  
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Roztříštěnost dosavadní právní úpravy odposlechŧ. Připravované zákonné změny, 

především v oblasti přezkumu povolování odposlechŧ. Odpovědnost za únik 

informací z odposlechu. Odposlechy v soukromé sféře a odposlechy zpravodajských 

sluţeb.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010005 - ANAL 043853 

MERK, Beate - FRANK, Christoph 

Verschärfung des Jugendstrafrechts ? [Zostření trestního práva pro mladistvé ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 2, s. 71.  

 Argumenty pro a proti zostření trestního práva pro mladistvé. Při zajišťování 

obzvláště nebezpečných pachatelŧ by nemělo hrát roli, jestli jsou ještě mladiství nebo 

uţ dospělí. Na zneklidňující vývoj kriminality mládeţe je nutno reagovat změnami 

trestního práva pro mladistvé. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009994 - ANAL 044116 

PETR, Michal 

Šetření na místě : Mŧţe se právnická osoba dovolávat práva na ochranu obydlí? 

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 2, s. 20 - 25.  

 V řízeních ve věcech ochrany hospodářské soutěţe se jejich účastníci často 

dovolávají základních práv a svobod. Právo na ochranu obydlí ve vztahu k sídlu 

právnické osoby. Vyšetřovací oprávnění soutěţních orgánŧ v českém a komunitárním 

právu: šetření na místě prováděné Komisí ES a šetření na místě prováděné Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěţe. Nezbytnost přivolení soudu k šetření. Judikatura 

Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Judikatura českých 

soudŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010006 - ANAL 043854 

PFLIEGER, Klaus 

Gnade vor Recht ? [Milost přednější neţ právo ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 3, s. 84 - 87, lit. 27.  

 Autorŧv příspěvek k často diskutovanému tématu "milost a právo". Právní vývoj v 

Německu v 19. a 20.století. Příklady rozsudkŧ ze 70. a 80. let dvacátého století. 

Udělení milosti z právního hlediska. Kdy a proč udělit milost. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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009997 - ANAL 044119 

RŦŢIČKA, Miroslav 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu v analytických materiálech státního 

zastupitelství.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 6 - 15.  

 Nepřesnost pojmu "odposlech a záznam telekomunikačního provozu" (dále jen 

odposlech). Údaje o odposlechu ve zprávách o činnosti státního zastupitelství a ve 

zprávách pro Ministerstvo spravedlnosti. Zvláštní zpráva o odposlechu ve 

specifických případech. Poznatky k vyuţívání odposlechu v přípravném řízení z 

hlediska forem trestné činnosti a převaţující formy odposlechŧ. Postup státního 

zástupce při vyuţívání odposlechu v přípravném řízení. Povolování a zamítnutí 

odposlechu, účinnost úkonu. Stanoviska státního zastupitelství k problematice 

odposlechu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009969 - ANAL 043847 

SCHOTT, Tilmann 

Menschenhandel : Die EU-Opferschutzrichtlinie und ihre Umsetzung [Obchodování s 

lidmi. Směrnice o ochraně obětí podle práva EU a její realizace].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 3, s. 156 - 161, lit. 10.  

 Obchod s lidmi jako fenomén současné společnosti, moderní otroctví. Skutková 

podstata podle 232 - 233a trestního zákoníka. Obchod s lidmi za účelem prostituce a 

za účelem získání levných pracovních sil. Kuplířství a převaděčství. Právní status 

oběti. Nová směrnice o ochraně obětí RL 2004/81/EG. Právo pobytu. Aplikace RL 

2004/81/EG v praxi. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009998 - ANAL 044120 

SOKOL, Tomáš 

Odposlech.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 16 - 21.  

 Analýza právní úpravy odposlechu telekomunikačního provozu především ve 

spojitosti s procesem vyšetřování a procesním dokazováním. Základní podmínka 

přípustnosti odposlechu a jeho povolení. Procesní stádia trestního řízení, v nichţ mŧţe 

být odposlech nařízen. Podmínky, za kterých je moţné odposlech nařídit. Vymezení 

odposlechu na telekomunikační provoz (problém elektronických komunikací). Forma 

rozhodnutí o nařízení odposlechu a její náleţitosti. Uţití obsahu odposlechu v trestním 

řízení. CZ - cze: PA: bh/2008 
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010000 - ANAL 044122 

SOUČEK, Josef 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 21 - 30.  

 Právo na ochranu soukromí a společenský zájem na jeho prolomení, především v 

oblasti trestního soudnictví. Analýza a výklad ustanovení paragrafŧ 88 a 88a trestního 

řádu. Vymezení základních pojmŧ - elektronická komunikace, elektronické sítě, 

elektronické komunikační zařízení apod., předmět ochrany osobních, provozních a 

lokalizačních údajŧ, dŧvěrnost komunikací, pojem orgány činné v trestním řízení. 

Přípustnost zásahŧ do listovního a jemu podobných tajemství. Právní úprava 

pouţívání odposlechŧ mimo trestní řízení (BIS, Vojenské zpravodajství). Právní 

úprava zásahŧ do listovního a jemu podobného tajemství v prŧběhu trestního řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010002 - ANAL 044124 

ŠABATA, Karel 

Zamyšlení o kolizní povaze trestního práva a nutnosti odposlechŧ.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 35 - 37.  

 Ochrana základních práv a svobod na straně jedné a zásah do nich, případně jejich 

omezení na straně druhé jako podstata kolizní povahy trestního práva. Moţnosti státu 

zasáhnout do lidských práv a svobod. Význam odposlechŧ v těchto souvislostech, 

nebezpečí jednostranného přístupu k této problematice. Odposlechy jako dŧkazní 

prostředek a jejich eventuální náhrada institutem korunního svědka. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010001 - ANAL 044123 

VONDRUŠKA, František 

Odposlechy - věčné a (ne)vděčné téma současnosti.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 3, s. 30 - 35.  

 Institut odposlechu a záznam telekomunikačního provozu a jeho restriktivní právní 

úprava. Význam odposlechu pro dokazování a trestní řízení. Problematika úniku 

informací z odposlechŧ a povinnost mlčenlivosti. Opatření k zamezení úniku 

informací ze státního zastupitelství. Veřejné mínění o odposlechu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010028 - ANAL 044126 

ČENTÉŠ, Jozef 

Základne pramene právnej úpravy omamných a psychotropných látok.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 358 - 373.  
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Nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami (OPL) je pokládán za 

jeden z nejzávaţnějších globálních problémŧ. Jeho vysoké společenské nebezpečnosti 

by měla odpovídat i reálná a adekvátní úprava v mezinárodním právu. Základní 

prameny právní úpravy OPL (zejména z hlediska mimotrestní úpravy) ve vztahu k 

úmluvám OSN a úpravě v EU. Mimotrestní úprava OPL na Slovensku. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010019 - ANAL 043506 

ČERNÁ, Dagmar 

Standard lidských práv v Evropě - srovnání Evropské úmluvy a Charty základních 

práv Evropské unie.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 4, s. 371 - 390.  

 Porovnání a charakterizování obsahu a významu 2 stěţejních evropských dokumentŧ 

na ochranu lidských práv. Ke struktuře, uplatnění a vývoji Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod z r. 1950 (tzv. Evropské úmluvy) a Charty základních práv 

Evropské unie, přijaté 7. prosince r. 2000 v Nice na základě společného prohlášení 

Evropského parlamentu, Rady a Komise. Blíţe některé články a kapitoly obou 

dokumentŧ.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010033 - ANAL 044131 

DEMETER, Miroslav 

Peňaţný trest ako význačná alternatíva k trestu odňatia slobody v probačnej a 

mediačnej sluţbe a činnosť probačného a mediačného úradníka pri kontrole jeho 

výkonu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 443 - 444.  

 Peněţitý trest jako alternativa trestu odnětí svobody a kontrola jeho výkonu 

probačním a mediačním úředníkem. Postup a aplikační problémy. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010026 - ANAL 043860 

FISHER, Talia 

The Boundaries of Plea Bargaining : Negotiating the Standard of Proof [Hranice 

polehčujících okolností přiznání viny. Spory o měřítko dŧkazu].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 97, 2007, č. 4, s. 943 - 1008, lit. 183.  

 Případy, kdy obţalovaný přizná vinu v základních bodech obţaloby a prokurátor 

ţádá o vyškrtnutí zbývajících bodŧ, nebo o niţší trest. Autor navrhuje nový model 

tohoto procesu a poukazuje na jeho výhody v soudní praxi. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010017 - ANAL 043504 

JEŢEK, Vladimír 

K problematice usnesení o zahájení trestního stíhání.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 4, s. 29 - 33.  

 Význam usnesení o zahájení trestního stíhání pro policejní a soudní praxi. Příslušná 

legislativa a její rozbor z hlediska policejní a soudní praxe. Nedostatky v agendě o 

zahájení trestního stíhání a jejich dŧsledky. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010030 - ANAL 044128 

KADLEČÍK, Branislav 

Odškodňovanie obetí trestných činov v Slovenskej republike v kontexte plnenia 

medzinárodných záväzkov.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 417 - 426.  

 Analýza existujícího právního rámce odškodňování obětí trestných činŧ na Slovensku 

a v kontextu plnění mezinárodních závazkŧ SR, především implementace Evropské 

úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činŧ t roku 1983. Problematika 

odškodňování obětí porušení mezinárodního humanitárního práva. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010029 - ANAL 044127 

KLÁTIK, Jaroslav 

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 409 - 416.  

 Povinnost členských státŧ EU potírat podvody a jiné nezákonné aktivity, které mají 

negativní dopad na finanční zájmy EU/ES. Trestněprávní dŧsledky poškozování 

finančních zájmŧ EU/ES na Slovensku. Evropská ochrana před poškozováním 

finančních zájmŧ EU/ES: OLAF, UCLAF, AFCOS a jejich kompetence. Právní 

úprava de lege ferenda na Slovensku a v ČR. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010032 - ANAL 044130 

MAJERSKÝ, Roman 

Nedocenený význam disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 439 - 442.  

 Disciplinární delikty soudcŧ a účel disciplinárního řízení (identifikace deliktu, 

uloţení sankce). Preventivní funkce a soudně precedenční význam zveřejňování 

disciplinárních rozhodnutí Nejvyššího soudu SR.SLK - sla: PA: bh/2008 
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010034 - ANAL 044132 

MAREK, Karel 

Obchodní a závazkové vztahy v ČR a SR : Srovnání.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 451 - 458.  

 Stručný přehled právní úpravy obchodních závazkových vztahŧ v českém a 

slovenském obchodním právu s dŧrazem na rozdílnost úprav v některých případech. 

SLK - cze: PA: bh/2008 

 

010031 - ANAL 044129 

MEKIŇA, Richard - GERBÓC, Štefan - ŠANTA, Ján 

Trestná činnosť a delikty v pôsobnosti colnej správy.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 3, s. 427 - 438.  

 Analýza některých forem závaţné ekonomické kriminality a dalších deliktŧ v 

pŧsobnosti celní správy. Dŧraz je kladen především na oblast daně z přidané hodnoty 

a s ní spojené rŧzné formy podvodŧ a únikŧ daní. Daň z přidané hodnoty a její vývoj 

na Slovensku, předpokládaná tendence vývoje kriminality s ní spojené. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010016 - ANAL 043503 

MORAVEC, Ondřej 

Aplikace ústavních norem před obecnými soudy.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 4, s. 13 - 19, lit. 57.  

 Článek rozpracovává téma horizontálního pŧsobení základních práv v legislativě ČR. 

Modelové situace aplikace ústavních norem a formy pŧsobení ústavních norem. 

Závaznost ústavních norem a přednost uplatnění mezinárodní smlouvy v případě 

kolize. Formy aplikace ústavních norem. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010035 - ANAL 044133 

ŠEMORA, Vítězslav 

K některým aspektŧm nahlíţení do spisŧ dle správního řádu.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 7, s. 238 - 245.  

 Výklad problematiky nahlíţení do spisŧ podle správního řádu a postup správního 

orgánu v případě, kdy se na některé informace obsaţené ve správním spisu vztahuje 

povinnost mlčenlivosti nebo jde o tzv. utajované informace. Řešení některých 

aplikačních problémŧ, otázka zařazení obchodního tajemství pod zákonem 

stanovenou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010018 - ANAL 043505 

ŠŤASTNÍK, Štěpán 

Role prokurátora a advokáta v kanonickém procesu.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 4, s. 33 - 37, lit.  

 Manţelství uzavřené před římskokatolickou církví. Zákon o rodině a Kodex 

kanonického práva. Kanonické soudní řízení o neplatnosti manţelství a uzavření 

nového manţelství v rámci kanonického soudního řízení o ţalobě na neplatnost 

manţelství. Kvalifikační aj. poţadavky na prokurátora a advokáty, kompetence. 

Podrobněji ke kanonickému řízení a rozdílŧm od civilního řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010039 - ANAL 043508 

ŠTEFKO, Martin 

Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 4, s. 409 - 426.  

 Princip rovnosti na úrovni národního, komunitárního a mezinárodního práva pro 

občany ČR v právu pracovním a právu sociálního zabezpečení - obecně a některé dílčí 

souvislosti. Ústavní zakotvení zásady rovného zacházení v ČR. Rovné zacházení v 

komunitárním pracovním právu jako synonymum zákazu diskriminace, přímá a 

nepřímá diskriminace v rámci judikatury ESD. Problematika rovnosti v právu 

sociálního zabezpečení. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010038 - ANAL 043507 

TOMÁŠEK, Michal 

Srovnání teoretických problémŧ harmonizace trestního procesu v USA a v EU.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 4, s. 391 - 408, lit.  

 Počátky řešení potřeby alespoň minimální harmonizace trestního práva mezi 

členskými zeměmi EU. Obdobné problémy mají federální USA. Tři nejvýznamnější 

srovnávací základy pro teoretické problémy harmonizace trestního procesu mezi USA 

a EU. Srovnávací základ veřejné moci v oblasti trestního řízení. Základní zásady 

trestního řízení jako srovnávací základ jeho harmonizace. Srovnání nástrojŧ 

harmonizace trestního procesu. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010049 - ANAL 044143 

BAŠNÝ, Adam 

2. mezinárodní konference trestního práva daňového.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 131 - 132.  
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Akce: Mezinárodní konference trestního práva daňového [konference]. Praha (ČR),  

18.02.2008.  

 Ústavněprávní zakotvení daní a poplatkŧ a jiných platebních povinností v nálezech 

Ústavního soudu. Trestní právo daňové ve vztahu k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

svobod v ČR a v mezinárodním kontextu. Trestněprávní rizika účastenství daňového 

poradce a vývojová stádia daňových trestných činŧ. Pachatel, spolupachatel a účastník 

v trestním právu daňovém. Rozdíly v dokazování mezi daňovým a trestním řízením. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010040 - ANAL 043509 

CHLEBCOVÁ, Radka 

Kolizněprávní ochrana spotřebitele v právu ES.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 4, s. 427 - 454.  

 Legislativní základy ochrany spotřebitele v rámci ES/EU. Pojem mezinárodní 

spotřebitelské smlouvy podle Římské úmluvy. Aplikační rozsah a poţadavky kladené 

na spotřebitelskou smlouvu v čl. 5 Úmluvy. Podstata omezení volby práva a tzv. 

materializovaná volba práva. Ochranná ustanovení některých směrnic. Kolizní norma 

a ochranná ustanovení. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010044 - ANAL 044138 

ČEPLOVÁ, Veronika 

Výše odměn zmocněnce v adhezním řízení v případech mimořádně vysokého počtu 

poškozených (paragraf 44 odts. 2 TrŘ) - nový druh trestu? 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 111 - 114.  

 Dŧsledky novely trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.), která předsedovi senátu a v 

přípravném řízení na návrh státního zástupce soudci umoţní, aby v případech 

mimořádně vysokého počtu poškozených rozhodl, ţe poškození mohou svá práva 

uplatnit v trestním řízení pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si 

zvolí. Problémy, které soudní praxi zpŧsobilo toto zavedení povinného institutu 

společných zmocněncŧ poškozených. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010047 - ANAL 044141 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŦR 

Skutková jednání spojená s týmţ protiprávním úmyslem ; Zprac. Richard Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 122 - 123.  

 Subjektivní spojitost mezi skutkovými jednáními, která vedla k trestnímu stíhání ve 

dvou rŧzných smluvních státech, nutně nezaručuje existenci objektivní spojitosti mezi 

podstatnými skutkovými okolnostmi. Z Prováděcí Schengenské dohody vyplývá, ţe 



 31 

smluvní státy mají právo pouţít širší vnitrostátní právní předpisy upravující zásadu ne 

bis in idem ve vztahu k soudním rozhodnutím vydaným v zahraničí, a neopravňuje  
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smluvní stát, aby upustil od rozhodování o trestném činu v rozporu s jeho 

povinnostmi z pouhého dŧvodu, ţe obviněný byl jiţ odsouzen v jiném smluvním státě 

za jiné trestné činy vedené týmţ protiprávním úmyslem. Výklad čl. 54 Prováděcí 

Schengenské dohody. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010042 - ANAL 044136 

FRIML, Karel 

K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 97 - 106.  

 Silniční doprava a trestní aspekty s ní spojené. Přeceňování porušení právního 

předpisu, aniţ by byla zodpovězena otázka zavinění. Zavinění se v dopravě vyvozuje 

jiţ z pouhého selhání člověka bez toho, ţe by se zkoumalo, proč k němu došlo. 

Nevyuţívání psychologických znaleckých posudkŧ v trestním řízení ohledně 

trestných činŧ v dopravě. Rozbor skutkových podstat vztahujících se k trestným 

činŧm v dopravě (újmy na zdraví, alkohol, neposkytnutí pomoci, obecné ohroţení, 

řízení bez řidičského oprávnění, neoprávněné uţívání cizí věci, útok na veřejného 

činitele). Trestní řízení v dopravních věcech - dokazování, znalecké posudky, trestání, 

obhájce a poškozený. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010053 - ANAL 043511 

HRADILOVÁ, Veronika 

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v 

rámci EU a v USA.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 4, s. 6 - 12, obr.  

 K nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I) o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, dále k nařízení č. 805/2004, 

které zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky a k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 o řízení o evropském platebním rozkazu. 

K uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v USA (USA, aţ na výjimky, 

nepřistoupily k mez. smlouvám o unifikaci mezinárodního práva soukromého). 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010054 - ANAL 043512 

KOLMAN, Petr 

Veřejná správa na úseku zaměstnanosti - aktuální právní stav.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 4, s. 16 - 25, lit.  

 Základní pojmy a právní úprava. Státní politika zaměstnanosti. Zprostředkování 

zaměstnání a rekvalifikace. Podpora v nezaměstnanosti a příslušná legislativa.  



 33 

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR a úřady práce na úseku zaměstnanosti. Územní 

samospráva. Povinnosti a kontrola na úseku zaměstnanosti. Výčet judikatury. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010061 - ANAL 044146 

KŦRKOVÁ, Anna 

Zánik občanského sdruţení.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 4, s. 13 - 15.  

 Občanská sdruţení jsou nejčastější formou právnických osob pŧsobících v 

občanském sektoru. Otázky spojené se zánikem sdruţení nejsou řešeny systematicky. 

Podoby zániku - dobrovolný zánik, nucený zánik. Likvidace sdruţení a majetkové 

vypořádání. Postup likvidace. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010062 - ANAL 044147 

MYŠÁKOVÁ, Petra 

Autonomie vŧle v mezinárodní arbitráţi.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 4, s. 41 - 47.  

 Základní otázkou mezinárodního rozhodčího řízení je otázka, které právo mají 

rozhodci uplatňovat a v kterých oblastech rozhodčího řízení lze právo zvolit. Analýza 

tzv. principu autonomie vŧle smluvních stran jako východisko odpovědí na dané 

otázky. Právo rozhodné pro rozhodčí smlouvu. Autonomie vŧle a hmotné a procesní 

právo. Arbitrabilita a její rozšiřování. Delokalizace a denacionalizace rozhodčího 

řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010045 - ANAL 044139 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K moţnosti zániku trestnosti tzv. neukončeného pokusu u trestného činu pohlavního 

zneuţívání.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 118 - 120.  

 Za dobrovolné upuštění od dalšího jednání potřebného k dokonání trestného činu 

pohlavního zneuţívání provedením souloţe s osobou mladší 15 let nelze pokládat 

případ, kdy se pachatel rozhodne ve svém jednání nepokračovat z toho dŧvodu, ţe 

poškozená v prŧběhu útoku vyjádřila nesouhlas s vykonáním souloţe. Uskutečněním 

záměru by se pak za těchto okolností pachatel dopustil dalšího trestného činu, t.j. 

znásilnění. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010041 - ANAL 043510 

PŘIBYL, Stanislav 

Financování církví a náboţenských společností v České republice a jeho slovenské 

inspirace.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 5, s. 531 - 547, lit.  

 Ke vztahu mezi státem a církvemi v majetkových otázkách. Federální církevní zákon 

č. 308/1991 Sb. je v SR dosud platný, v ČR byl přijat nový církevní zákon č. 3/2002 

Sb. Církevní restituční zákony z let 1990 a 1991. Z církevních restitucí byly v ČR 

dořešeny pouze restituce arizovaného ţidovského majetku (zvláštním zákonem č. 

212/2000 Sb.). Slovenská zkušenost s plošnými restitucemi církevního majetku. Vliv 

dvoustupňové registrace církví a náboţenských společností. Snahy, moţnosti a rizika 

majetkového vyrovnání státu a církve v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010060 - ANAL 044145 

RADA, Ivan 

Odpovědnost funkcionářŧ vŧči třetím osobám : (Zejména členŧ dozorčí rady).  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 4, s. 4 - 10.  

 Pokračování z předchozích čísel. Mezi funkcionáři společnosti a třetími osobami 

neexistuje ţádný smluvní vztah, proto se jejich odpovědnost omezuje na odpovědnost 

mimosmluvní (ex delictu). Úprava v zahraničí. Teorie reflexní škody v zahraniční a 

české právní úpravě. Odpovědnost funkcionáře a odpovědnost společnosti za škodu 

zpŧsobenou třetí osobě - česká právní úprava chrání především funkcionáře. 

Odpovědnost členŧ dozorčí rady vŧči společníkŧm a vŧči věřitelŧm společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010048 - ANAL 044142 

Souhrn aktuální judikatury : [Část] 7: Účast advokátŧ v trestním řízení. Zprac. 

František Púry.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 124 - 131.  

 Poslední vývoj (2006 - 2008) rozhodovací činnosti zejména Nejvyššího soudu v 

otázkách týkajících se účasti advokátŧ v trestním řízení, a to především jako obhájcŧ 

obviněných, popřípadě jako zmocněncŧ poškozených. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010046 - ANAL 044140 

SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŦR (SRN) 

Právo nevypovídat a pouţitelnost údajŧ získaných z rozhovoru policejního agenta s 

obviněným.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 120 - 122.  
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Policejní agent nesmí zneuţít dŧvěry, kterou si u obviněného získal, a nesmí při 

rozhovoru, pokud má charakter výslechu, naléhat a nutit ho vypovídat, aby od něj 

získal informace o trestném jednání. Nikdo nemŧţe být nucen svědčit proti sobě a 

zmíněný postup by vedl ve svém dŧsledku vţdy k zamítnutí takto získaného dŧkazu. 

Kasuistika případu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010043 - ANAL 044137 

VANTUCH, Pavel 

Pachová stopa jako dŧkaz v trestním řízení. 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 4, s. 106 - 111.  

 V praxi dochází někdy k tomu, ţe soud zaloţí odsuzující výrok pouze na existenci 

pachové stopy jako jediného dŧkazu, nebo jím doplňuje jiné nepřímé a podpŧrné 

dŧkazy. Otázka, zda dŧkazní hodnota výsledkŧ pachové identifikace je taková, aby 

umoţnila soudu dospět k závěru o vině, i kdyţ neexistují jiné přímé dŧkazy. Rozbor 

současné právní úpravy v trestním řádu - zjišťování a posuzování pachových stop,  

pachová stopa jako dŧkaz. Dŧvodné pochybnosti, zvláštní zpŧsoby dokazování. Kdy 

mohou pachové stopy slouţit jako dŧkaz pro rozhodnutí o vině a kdy nikoliv. Nálezy 

Ústavního a Nejvyššího soudu. Příklady z praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010078 - ANAL 044160 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Rozhodčí řízení a trestní právo v tuzemském a mezinárodním kontextu.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 4, s. 140 - 152.  

 Vztahy mezi trestním právem a rozhodčím řízením se v praxi týkají pouze určitých 

trestných činŧ, především hospodářských. Právní prameny mezinárodního pŧvodu 

obsahují pokusy o definici některých trestných činŧ z oblasti ekonomické kriminality, 

financování terorismu, legalizace výnosŧ z trestné činnosti a korupce (OSN, Rada 

Evropy, EU, OECD, Africká unie). Rozhodčí řízení, veřejný pořádek, úloha soudŧ, 

orgány činné v trestním řízení, výkon dozoru. Pravomoc soudŧ k výkonu kontrolních 

a podpŧrných funkcí. Trestný čin před nebo v prŧběhu rozhodčího řízení (křivé 

svědectví, útoky proti rozhodcŧm). Vyšetřování a trestní řízení trestných činŧ 

(podvod, daňový podvod, legalizace výnosŧ z trestné činnosti). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010073 - ANAL 044156 

BRADÁČOVÁ, Lenka 

Proč není pěstování rostliny konopí výrobou.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 27 - 30.  
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se trestnosti pěstování konopí. Reţim 

pěstování konopí a jeho druhŧ, právní kvalifikace. Definování výrazŧ produkce a 

výroba. Přestupky a trestné činy v této souvislosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010113 - ANAL 042909 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar - ŠUBR, Ladislav 

Některé aktuální problémy týkající se Schengenské dohody o svobodě pohybu osob v 

RU a finanční kriminality.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 7 - 11.  

 Materiál, který vznikl i na základě konzultací s některými německými autory, 

upozorňuje na teoretickou i praktickou nepřipravenost řešit nové problémy finanční i 

jiné kriminality, které nastolil vstup ČR do tzv. Schengenského prostoru s volným 

pohybem osob. Autoři se soustřeďují především na celní oblast. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010067 - ANAL 044151 

HANUŠ, Libor 

K určení výţivného "hrazeného" osobou zbavenou osobní svobody v dŧsledku 

úmyslné trestné činnosti.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 8, s. 297 - 299.  

 Řešení případŧ rozhodování o určení výţivného hrazeného rodičem vŧči dítěti, při 

čemţ jde o určení vyţivovací povinnosti povinné osoby zbavené osobní svobody v 

dŧsledku toho, ţe spáchala trestný čin. Nejednotnost rozhodovací praxe obecných 

soudŧ a výklad ze strany Ústavního soudu ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010114 - ANAL 042910 

KARABEC, Zdeněk 

Reforma justice - dlouhodobý úkol.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 11 - 18.  

 Autor na základě analýzy tří velkých koncepčních materiálŧ k reformě českého 

soudnictví, které postupně vznikaly od devadesátých let na ministerstvu spravedlnosti, 

upozorňuje na základní problémy, které v justici přetrvávají, i na odborná, legislativní 

a politická úskalí, která brání jejich rychlému a efektivnímu řešení. 

CZ - cze: PA: če/2008 
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010116 - ANAL 042912 

KOUDELKA, Ladislav 

Trestný čin lichvy.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 25 - 34.  

 Stať pojednává o trestném činu lichvy. Uvádí její zařazení do systému českého 

trestního práva mezi trestné činy majetkové a popisuje, v jakých jednáních spočívá. 

Přináší i přehled o vzniku a vývoji lichvy od Staré Indie aţ po současnost, přičemţ 

klade dŧraz na rozhodování soudu na českém územ v rŧzných dobách. V závěru se 

zabývá i budoucností trestného činu lichvy v předpokládané nové právní úpravě a 

slabinami této zamýšlené úpravy. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010070 - ANAL 044153 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Některé teoretické aspekty návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 2007 : Opět předmět tradičně prázdninového připomínkového řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 5 - 12.  

 Pokračování diskuse k návrhu trestního řádu. Místo trestního řádu v systému 

pramenŧ základního (kodifikovaného) a vedlejšího trestního práva procesního. 

systematika trestního řádu, pojetí a zpŧsob vymezení základních zásad trestního řízení 

v trestněprávní úpravě. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010071 - ANAL 044154 

LINHARTOVÁ, Věra 

K trestní odpovědnosti právnických osob.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 13 - 16.  

 Poznámky k publikaci Jiřího Jelínka Trestní odpovědnost právnických osob. 

Srovnání této problematiky s právní úpravou španělskou a rámcově i portugalskou. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010115 - ANAL 042911 

NETT, Alexander 

Trestný čin zneuţívání informací v obchodním styku dle 128 odst. 2 tr. zák. - ano či 

ne? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 18 - 24.  

 Cílem příspěvku je poukázat na problematiku výkladu znaku skutkové podstaty 

trestného činu zneuţívání informací v obchodním styku ve vazně na judikaturu 

Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a trestně právní praxi. Zaměřuje se na  
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výklad pojmu "úkor" a na řešení otázky další existence tohoto ustanovení v novém 

trestním zákoně. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010065 - ANAL 044150 

PETR, Michal 

Mezinárodní kartely: více trestŧ za jedno jednání? 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 8, s. 287 - 294.  

 V řadě státŧ celého světa soutěţní právo zakazuje uzavírání tzv. zakázaných dohod 

(kartelŧ). Pokud tedy podniky mezinárodní kartel uzavřou, riskují, ţe budou stíhány a 

trestány ve více státech. Specifikum této úpravy v EU. Paralelní trestání uvnitř a vně 

EU. Paralelní trestání ve více státech. Paralelní aplikace národního a komunitárního 

práva. Problematika skutku a jeho totoţnosti (jeden skutek, více deliktŧ). Judikatura 

komunitárních soudŧ, jednočinný souběh, riziko opakovaného trestání. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010104 - ANAL 044303 

Práva poškozeného v trestním řízení. Z nové publikace Bílého kruhu bezpečí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 1, s. 22 - 25, 1 tab. 

 Publikace Práva poškozeného v trestním řízení shrnuje základní informace o právech 

poškozeného, kterému bylo trestným činem ublíţeno na zdraví, zpŧsobena majetková 

škoda, zpŧsobena morální újma nebo zpŧsobena jiná škoda. Obecné informace. Čtyři 

fáze trestného řízení a popis jejich prŧběhu. Písemné podání. Právo na informace, na 

ochranu. Časové schéma odhalování trestných činŧ v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010077 - ANAL 044159 

ŘEHÁČEK, Jan 

Dura lex, sed lex : Polemika [Tvrdý zákon, ale zákon]. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 43 - 45.  

 Polemika o problematice doţivotního trestŧ a eventuálního podmíněného propuštění 

k nim odsouzených (viz články v číslech 2007/9-10, 2008/1, autoři Lata, Řeháček). 

Odŧvodnění zpřísněných represivních opatření (např. pracovní povinnost 

odsouzených, sníţení dosavadních nadstandardních ţivotních podmínek vězňŧ) ve  

vztahu k trestu odnětí svobody na doţivotí a zamezení moţnosti podmíněného 

propuštění. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



 39 

010076 - ANAL 044158 

ŠABATA, Karel 

Lze zveřejnit celé jméno a příjmení dospělého obviněného v přípravném řízení? 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 38 - 41.  

 Povinnost orgánŧ činných v trestním řízení v prŧběhu přípravného řízení informovat 

veřejnost poskytováním informací a zároveň povinnost respektovat ochranu 

osobnosti, pověsti občana a povinnost respektovat presumpci neviny. Presumpce 

neviny v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Některá rozhodnutí 

soudŧ o presumpci neviny v souvislosti se zveřejněním jmen osob podezřelých či 

obviněných (podmínkou zveřejnění by mělo být vţdy uvedení procesního postavení 

této osoby). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010117 - ANAL 042913 

VEJBĚROVÁ, Alena 

Návrh nového trestního zákoníku a recidiva.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 34 - 37.  

 Autorka navazuje na svŧj článek zabývající se dosavadním vývojem platné právní 

úpravy vztahující se ke kriminální recidivě a tentokrát se zamýšlí nad úpravou 

obsaţenou v novém návrhu trestního zákoníku se zaměřením především na instituty 

nové nebo odlišné od dosavadní legislativy. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010074 - ANAL 044157 

VONDRUŠKA, František - TREŠLOVÁ, Lenka 

Nad vybranými otázkami zajištění majetku a jeho správy.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 4, s. 30 - 38.  

 Novela zákona č. 279/2003 Sb., provedená zákonem č. 253/2006 Sb., podřídila 

reţimu správy majetku zajištěného v trestním řízení nejen legální majetek pachatele, 

ale i majetek, který je nástrojem nebo výnosem trestné činnosti, bez ohledu na to, zda 

náleţí obviněnému či jiné osobě. Nově se tak spravuje všechen majetek zajištěný v 

trestním řízení, s výjimkou majetku, který byl převzat do úschovy za účelem 

provedení dŧkazŧ a peněţních prostředkŧ na účtu zajištěných podle par. 79a a 79b 

trestního řádu. Některé výkladové nejasnosti, které se objevily v aplikaci tohoto 

zákona a nástin moţných řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010118 - ANAL 042914 

ČAPEK, Jan 

Zákonnost a délka zbavení svobody ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 4, s. 37 - 42.  

 Článek přináší rozsáhlý přehled judikátŧ Evropského soudu pro lidská práva ve 

Štrasburku, které řeší porušení článku 5 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, a to především z hlediska zákonnosti zbavení svobody a také 

délky tohoto zbavení svobody. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010129 - ANAL 043526 

Obava z pŧsobení obviněného na poškozeného, který je oprávněn vzít zpět souhlas s 

trestním stíháním, není dŧvodem vazby.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 5, s. 36.  

 Vazebné vedení trestního stíhání z výše uvedených dŧvodŧ a příslušná legislativa. 

Kauza rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Propuštění z vazby na svobodu 

a zdŧvodnění tohoto soudního rozhodnutí. Opora v zákonech a podrobnosti případu. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009957 - ANAL 0041557 

VEDRAL, Josef 

Lze novelizovat novelu? 

In: Právní zpravodaj. - 9, 2008, č. 1, s. 13 - 15.  

 Příčiny novelizace novel. Novela jako součást novelizovaného předpisu. 

Přezkoumání ústavnosti novelizovaného předpisu. Jak novelizovat právní předpis v 

době legisvakance novely. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

009958 - ANAL 0041558 

ANDERS, Martin - FIŠAR, Z. 

Buněčné membrány: etiopatogenický substrát vzniku depresivních poruch 

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 8, s. 408 - 412, lit. 30.  

 Změny vlastnosti buněčných membrán a interakce lipid – protein ve specifických 

oblastech mozku mohou mít za následek zvýšenou náchylnost ke vzniku depresivních  
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stavŧ. Změny ve sloţení membrány ovlivňují funkci enzymŧ, receptorŧ, iontových 

kanálŧ, přenašečŧ, a tím i samotný přenos signálu. Identifikace narušených míst 

přenosu signálu se stává klíčovou oblastí pro vývoj nových antidepresiv. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009959 - ANAL 0041559 

ANDERS, Martin - FIŠAR, Z. 

Buněčné membrány jako cíl pŧsobení antidepresiv.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 8, s. 413 - 419.  

 Mechanismus pŧsobení antidepresiv nebyl dosud zcela objasněn. Vliv antidepresiv 

na interakce lipid - protein. Plazmatická membrána jako první místo kontaktu léčiva s 

cílovou buňkou. Buněčná membrána a změny v jejím sloţení. Modely interakcí.  

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010107 - ANAL 0041580 

CHROMÝ, Karel 

Hromadění věcí a zvířat.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 104, 2008, č. 1, s. 22 - 26, lit. 58.  

 Extrémní hromadění málo cenných věcí a zvířat v domácnostech je vnímáno jako 

problém hygienický, poţární nebo ochrany zvířat. Hromadění má však vztah k řadě 

duševních poruch. Tzv. Diogenŧv syndrom, obsedantně kompulzivní porucha, 

stařecká zanedbanost. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009960 - ANAL 0041560 

JIRÁK, Roman - ZEMAN, M. 

Vliv omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin na psychické poruchy.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 8, s. 420 - 426, 1 tab., 1 graf, lit. 43.  

 Omega kyseliny jsou dŧleţité pro zrání mozku a jejich deficit se mŧţe podílet na 

rozvoji vývojových vad, hyperkinetické poruchy chování, autizmu. Pŧsobení těchto 

látek je zkoumáno u Alzheimerovy choroby a jiných demencí, u schizofrenie, depresí 

a dalších psychických poruch. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009967 - ANAL 044098 

SCHMID, Markus - HOLLÄNDER, Günter 

Ein grenzüberschreitender Austausch mit den NL : Posttraumatische Erfahrungen 

(PTTS/PTS) [Přeshraniční výměna s Nizozemím. Posttraumatické zkušenosti].  
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In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 4, s. 30 - 31, 33, 3 obr.  

 Problematika psychické zátěţe policistŧ v dŧsledku jejich střetávání se se smrtí, 

těţkými úrazy a kriticky nebezpečnými situacemi. Výměna zkušeností mezi 

německou a nizozemskou policií z této oblasti policejní práce. Posttraumatická 

porucha, její příznaky a léčba. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010009 - ANAL 0041567 

VACULÍK, M. - NECHVÁTALOVÁ, B. 

Profesní zátěţ a ţivotní spokojenost profesionálních hasičŧ.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 42, 2007, č. 3 - 4, s. 37 - 46, 1 tab., 1 obr., lit. 

11.  

 Oblast vnímání profesní zátěţe a jejího vztahu k ţivotní spokojenosti profesionálních 

hasičŧ, která klesá se vzrŧstající vnímanou profesní zátěţí (menší spokojenost v 

oblasti práce a zaměstnání). S rostoucí délkou sluţby se zvyšuje proţívání profesní 

zátěţe profesionálních hasičŧ. Výzkumy, metody.  

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 

009955 - ANAL 0041555 

KONÍČEK, Tomáš - HOŘÍN, Jaroslav 

Alkohol jako příčina dopravních nehod.  

In: Informační servis prevence kriminalistiky. - 2008, leden, s. 26 - 27.  

 Alkohol, nepřiměřená rychlost a nezkušenost patří mezi nejčastější příčiny tragických 

dopravních nehod. Statistiky Policie ČR. Sankce za alkohol za volantem. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010089 - ANAL 044291 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Švédsku.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 4, s. 25, 2 obr.  

 Základem přístupu Švédska k řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu je 

politika VIZE NULA, která byla přijata v říjnu 1997 jako dlouhodobý vládní 

program. Základní prvky švédského systému. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009965 - ANAL 044096 

SCHLANSTEIN, Peter 

Von Opferhilfe bis Tempolimit : Verkehrsgerichtstag 2008 [Od pomoci obětem k 

rychlostnímu limitu. Zasedání dopravního soudu 2008].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 4, s. 6 - 15, 4 fot., 1 schéma, 1 graf.  

Akce: 46. Deutsche Verkehrsgerichtstag [konference]. Goslar (NĚMECKO), 

23.01.2008-25.01.2008.  

 Středem pozornosti jednání německého dopravního soudu se stala především 

problematika obětí dopravních nehod a úsilí EU o sjednocení sankcí za dopravní 

přestupky a moţnosti tyto sankce vymáhat v celé EU bez ohledu na vnitřní hranice. 

Problematika odpovědnosti managementu vozového parku, pouţívání nejrŧznějších 

audio- a videopřístrojŧ, včetně navigačních, během jízdy. Příprava reformy  

pojišťovací praxe. Psychické vlivy dopravních nehod na oběti a vyšetřující policisty, 

poradenství a pomoc obětem. Některé praktické problémy bezpečnosti silničního 

provozu - zákaz zastavení, rychlostní limity, odklon od principu všechno nebo nic, 

politika zpřísnění sankcí a její efektivita apod. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009951 - ANAL 044094 

STRUBE, Bernhard 

Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstags 2008 [Doporučení ze zasedání 

Německého dopravního soudu 2008].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 2, s. 51 - 53.  

 Ustanovení Komise pro dopravní nehody jako nástroj dopravně bezpečnostní 

činnosti, její činnost, legislativní rámec a úkoly. Management vozového parku a jeho 

úkoly v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Problematika fyzické a psychické 

zátěţe řidičŧ a moţnosti jejího sníţení. Politika dopravní bezpečnosti EU a sankce za 

porušování pravidel bezpečnosti silničního provozu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010090 - ANAL 044292 

Začínající řidiči ve Velké Británii.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 4, s. 25, 1 tab.  

 Britská vláda věnuje pozornost zvyšování bezpečnosti silničního provozu, o čemţ 

svědčí fungující bodový systém hodnocení řidičŧ, ale i dlouhodobě probíhající 

kampaň "Přemýšlejte"! Přestupky a bodový systém ve Velké Británii. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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VÝPOČETNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 

 

010126 - ANAL 044307 

BEDNÁŘ, Milan 

Monitorovací systémy z hlediska uţivatelŧ.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 20 - 27, 12 obr.  

 Směrnice - Poţadavky na operační středisko pultŧ centralizované ochrany, vydané v 

roce 2005. Operátoři a pracoviště operátorŧ. Hlavní zásady z pohledu umístění 

monitorovacího pracoviště, zásady pro reţim a hlavní činnosti obsluhy. Role a práva 

operátorŧ a uţivatelŧ. Uţivatelé monitorovacích systémŧ. Realizace monitorovacích 

center. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010125 - ANAL 044306 

PASTYŘÍK, Roman 

Grafické a vizualizační monitorovací a řídící systémy.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 8 - 19, 17 obr.  

 Integrované řídící systémy. Vlastnosti monitorovacích systémŧ. Základní vlastnosti 

monitorovacích řídících systémŧ. Systémy pro okamţité pouţití versus vývojové 

systémy. Systémy pro vývoj aplikací. Technické poţadavky na integrovaný 

bezpečnostní systém. Řídící systém grafika a ovládání. Grafika a síťové aplikace. 

Řídící systém - ukládání a archivace dat. Řídící systém a práce v síti. Řídící systém a 

modularita. Řídící systém a údrţba. Řídící systém a komunikace. Řídící systém a typ 

klientŧ. Řídící systém a bezpečnost provozu. Monitorovací systémy a systémová 

integrace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010130 - ANAL 044310 

PASTYŘÍK, Roman - BEDNÁŘ, Milan 

Názvosloví z oboru poplachových systémŧ - technická informace AGA.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 34 - 38, lit. 8.  

 Závěr monotematického bloku informací o tzv. technické informaci - výběr 

názvosloví z oboru poplachových systémŧ - výrazy, definice, zkratky. Základní výběr 

z pojmŧ vyskytujících se přímo ve specifikaci ČSN CLC/TS 50398. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010128 - ANAL 044309 

RANDA, Michal 

PCO, ARC a CCF, nebo zabezpečovací technika a počítače.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 28 - 33, 11 obr.  

 Současný vztah legislativy k problematice grafických a vizuálních nadstaveb u 

elektronických zabezpečovacích systémŧ v minulosti. Provozování centrálních 

řídících pracovišť prošlo v České republice za dobu svého vývoje doposud třemi 

vývojovými stupni. Vládní usnesení (doba PCO). Normy a předpisy (doba ARC). 

Windows a doporučení (doba CCF). Grafické nadstavby a vizualizace. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010127 - ANAL 044308 

Z návrhu evropské normy. Poţadavky na střediska pultŧ centralizované ochrany - 

Aplikační směrnice ČAP P 103(1).  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 2, s. 27.  

 Provozovatel PCO by měl splňovat poţadavky aplikačních směrnic např. ČAP P103. 

Volba sídla - přístup, dostupnost, ochrana, uţívání. Stavební dispozice - dispozice, 

vybavení. Personální podmínky - obsazení, kvalifikace. 

CZ - cze: PA: ká/2008 


