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ALKOHOL, DROGY 

 

010343 - ANAL 044412 

ANDRLE, Jan 

Analýza celospolečenských trendů v oblasti pěstování, výroby, obchodování a 

zneuţívání drog v roce 2007.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 2, s. 27 - 31.  

 Informace o celosvětových trendech v oblasti pěstování, výroby, obchodování a 

zneuţívání omamných a psychotropních látek ve světě. Zpráva mapuje současnou 

situaci a poskytuje základní informační rámec o nových trendech v Africe, Asii , 

USA. Plnou verzi výroční zprávy najdete na www.ineb.org.cz. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010344 - ANAL 044413 

ANDRLE, Jan 

Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 2, s. 32 - 35, 1 schéma, lit. 3.  

 Česká republika je jiţ od r. 2002 zařazená v Systému včasného varování před novými 

psychoaktivními látkami - EWS. Tři základní fáze. Cíle EWS. Informace o výskytu 

nové psychotropní látky jsou poskytovány ve dvou fázích: Rychlá reakce a kompletní 

obraz. Sloţky EWS v ČR. Koordinace EWS. Schéma EWS. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010282 - ANAL 043549 

GARRETT, Ronnie 

The slow burn over Byrne cuts [Stále niţší financování Byrnova grantu ].  

In: Law enforcement Technology. - 35, 2008, č. 4, s. 92 - 99, 2 obr.  

 Problém sniţování dotací na dlouhodobý protidrogový program Byrne-JAG. K 

financování tohoto grantového programu, zaloţeného v USA před 20 lety. Přehled 

protidrogových aktivit v rámci programu a jejich financování. Důsledky sniţování 

finanční podpory. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010315 - ANAL 044404 

KAČER, Robert - KOMOROUS, Jiří 

Šéf NPC: S vězeňskou sluţbou máme výbornou spolupráci.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 2 - 3, 3 obr.  



Rozhovor s J. Komorousem, šéfem NPC. Zneuţívání drog se po otevření hranic stalo 

celospolečenským problémem. Drogy jsou spojeny s organizovaným zločinem, 

nabaluje se na ně další kriminalita, mají fatální následky na zdraví konzumentů a v 

neposlední řadě i na ekonomiku. Dostávají se do všech segmentů společnosti a také za 

zdi věznice. Spolupráce vězeňské sluţby s Národní protidrogovou centrálou. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010232 - ANAL 044375 

KOMOROUS, Jiří 

Výroční zpráva NPC 2007.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 2, s. 4 - 13, 1 obr., 1 tab.  

 Výroční zpráva za rok 2007. Obchodování s heroinem, kokainem, cannabisem, 

metamfetaminem. Obchod se syntetickými drogami a ostatními prekurzory. 

Regionální specifika obchodu s omamnými a psychotropními látkami v ČR. Skupina 

metodiky a prevence Národní protidrogové centrály. Mezinárodní spolupráce. 

Statistika drogové trestné činnosti - ČR - 2007. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010345 - ANAL 044414 

KOPEČEK, Jiří 

10let TOXI týmu SKPV Ostrava.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 2, s. 36 - 42.   

 Dne 1.6.2008 uplynulo 10 let od vydání rozkazu k zaloţení TOXI týmu u SKPV MŘ 

PČR v Ostravě. Historie a činnost TOXI týmu. Drogová scéna v Ostravě je v 

současné době charakterizována zejména výrobou a prodejem pervitinu, dále pak 

prodejem marihuany,, heroinu a extáze. Prodej a výroba pervitinu je doménou občanů 

ČR, prodej heroinu je v současné době specifikem romské komunity. Výběr 

nejzajímavějších případů realizovaných v období 1998 - 2008. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010234 - ANAL 044377 

PETR, Petr - KALOVÁ, Hana - VERNER, Miroslav - DVOŘÁKOVÁ, Dana - 

PAVELKA, Vladimír 

Škola bez drog.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 2, s. 19 - 22, 4 obr.  

 Stručný obsah projektu. Místo realizace. Výchozí situace a zdůvodnění projektu. 

Všeobecný cíl projektu (materiál a metody). Popis aktivit projektu. Připravenost 

projektu k realizaci a jeho současný stav. Předpoklady a rizika realizace projektu. 

Vazba projektu na jiný předpokládaný projekt. Partneři projektu. Popis časové 

realizace - názvy etap. Popis pokračování aktivit po skončení této podpory. Závěr. 



010233 - ANAL 044376 

Prevalence a incidence léčených uţivatelů drog a kategorizace drog.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 2, s. 15, 2 obr.  

 Statistiky uţivatelů drog - ţadatelů o léčbu v Praze ve 3. čtvrtletí 2007. Počty nově 

evidovaných uţivatelů drog v ČR a v Praze v jednotlivých čtvrtletích 1995 - 2007. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010235 - ANAL 044378 

Svět dostal problém drog pod kontrolu, ale ještě ho nevyřešil.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 2, s. 24 - 25, 2 obr.  

 Na 51. zasedání Komise OSN pro narkotické drogy (CND) ve Vídni vyzval výkonný 

ředitel Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) k přizpůsobení mezinárodní 

kontroly drog potřebám 21. století. Oblast  protidrogové politiky. Prevence a léčba. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010342 - ANAL 044411 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2007.  

In: Bulletin národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 2, s. 2 - 26, 8 obr., 59 tab.  

 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2007. Obchod s heroinem, 

kokainem, cannabisem, metamfetaminem, se syntetickými drogami a ostatními 

prekurzory. Regionální specifika obchodu s omamnými a psychotropními látkami v 

ČR. Akce NPC. Skupina pro prekurzory a léčiva. Skupina metodiky a prevence NPC. 

National Focal Point. Spolupráce se zahraničím. Statistika drogové trestné činnosti v 

ČR za rok 2007. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

010150 - ANAL 044328 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Násilí v intimních vztazích neboli partnerské vraţdy.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 5, s. 5 - 11, 1 obr., lit. 7.  

 Partnerské vraţdy mají typickou dynamiku, často jim předchází podobné okolnosti. 

Výčet šesti typů partnerských vraţd, jejichţ pozadí tvoří odlišné modely partnerského 

souţití. Řešení vztahového utrpení. Vyvrcholení vztahové závislosti. Reakce na akutní 

podnět. Důsledek dispozic pachatele. Eliminace milovaného a nenáviděného objektu. 

Ukončení či zánik nefungujícího vztahu. Signály rizika. Pojem "dramatické  



momenty". Stabilizující faktory (stabilizátory). Hrozby likvidačních agresí u 

domácího násilí a stalkingu. Význam výhruţek vztahu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010197 - ANAL 044353 

ČURDA, Jaroslav - STRAUS, Jiří 

Doţivotí za vraţdu - i bez mrtvoly.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 27 - 32, 4 obr.  

 Obţalovaný pachatel byl odsouzen na základě relevantních důkazů, aniţ by byla 

nalezena mrtvola. Pachatel ţenu usmrtil, schoval a po celou dobu vyšetřování se hájil 

tím, ţe nic neprovedl, trestný čin nespáchal a spoléhal na fakt, ţe tělo nebylo 

objeveno. Přesto byl odsouzen na doţivotí. Hlavní roli sehrála DNA. Vyšetřování, 

prohlídka domu, znalecké posudky. Nález těla. Zajištění biologické stopy. Zajišťování 

existence biologických stop na zajišťovaných předmětech. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010168 - ANAL 043528 

GREKUL, Jana - LABOURCANE-BENSON, Patti 

Aborigianl Gangs and Their (Dis)placement: Contextualizing Recruitement, 

Mepbership, and Status [Gangy z původní populace, jejich místo, postavení, utváření 

a členství v nich].  

In: Canadian Journal of Criminology. - 50, 2008, č. 1, s. 59 - 82, lit. 38.  

 Výsledky analýzy poznatků, získaných na základě průzkumů a dotazů u bývalých 

členů domorodých gangů a orgánů činných v trestním řízení. Postavení těchto gangů 

v kriminálním prostředí a také jejich členů, převáţně mladistvých a s nedostatečným 

sociálním zázemím. Z poznatků předchozích kanadských i amerických studií. Faktor 

diskriminace.  

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

010220 - ANAL 043876 

HIRSCHEL, David - BUZAWA, Eve - PATTAVINA, April - FAGGIANI, Don 

Domestic Violence and Mandatory Arrest Laws : To What Extent Do They Influence 

Police Arrest Decisions ? [Domácí násilí a zákony o povinném zadrţení pachatelů. Do 

jaké míry ovlivňují rozhodování policistů ?].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2007, č. 1, s. 255 - 298, 6 tab., lit. 

73.  

 Počet zadrţených pachatelů domácího násilí v amerických státech stoupl po zavedení 

výše uvedených zákonů. Toto zvýšení je nutno přičíst většímu počtu případů, kdy je 

zadrţena ţena, nebo oba partneři. Tato studie zkoumá data o domácím násilí na 

základě zprávy NIBRS (National Incident Based Reporting System) z roku 2000, ve 

které jsou zpracovány informace z 2819 policejních oddělení v 19 amerických státech.  



Studie dále zkoumá různé druhy domácího násilí (např. za účasti dalších osob v  

konfliktu) a vliv zákonů na rozhodování policistů v případech domácího násilí. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

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 průzkumu 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 údajů z jednoho 

rakouského města byl vypracován strukturální model. Vyhodnocení výsledků. 

Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010223 - ANAL 044366 

KOUKOLÍK, Zbyněk 

Konference bezpečnostního managementu.  

In: 112. - 7, 2008, č. 5, s. 21, 1 obr.  

Akce: Bezpečnostní management [Konference]. Praha (ČR), 08.04.2008- 09.04.2008.  

 Ve dnech 8.-9.4.2008 se v prostorách Policejní akademie ČR v Praze uskutečnil 5. 

ročník mezinárodní Konference bezpečnostního managementu. Zaměření konference. 

Samostatným tematickým blokem byla také oblast terorismu a krizového řízení. 

Tísňové volání. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010204 - ANAL 044360 

KRULÍK, Oldřich 

Aktuální trendy v oblasti boje proti počítačové kriminalitě.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 62 - 68, 17 obr.  

Akce: Boj proti kybernetickému zločinu se zvláštním důrazem na boj proti dětské 

pornografii na internetu a masivní útoky proti informačním systémům [Konference]. 

Brusel (BELGIE), 15.11.2007-16.11. 2007.  

 Ve dnech 15.-16.11.2007 se v bruselském Středisku Alberta Borschette uskutečnila 

Evropská expertní konference pro boj proti kybernetickému zločinu se zvláštním 

důrazem na boj proti dětské pornografii na internetu a masivní útoky proti 

informačním systémům. Výtahy z příspěvků konference. CZ - cze: PA: ká/2008 



010239 - ANAL 042918 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

K moţnostem řešení násilí na fotbalových utkáních.  

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

 Autoři reagují na aktuální diskuse kolem řešení násilností, k nimţ dochází při 

některých utkáních naší nejvyšší fotbalové soutěţe. Zabývají se především úlohou a 

moţnostmi Policie ČR při předcházení i likvidaci tohoto stále palčivějšího jevu. 

Konstatují v této souvislosti, ţe nejsou důsledně vyuţívány jiţ stávající moţnosti, 

které dává náš právní řád. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010262 - ANAL 044385 

LINHART, Jaroslav 

Evropská komise bojuje proti korupci.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 5, s. 10.  

 Evropská komise došla k závěru, ţe organizovaný zločin a korupce spolu velmi úzce 

souvisí. Vzhledem k objemu financí, které se přesouvají díky korupci, se Evropská 

komise rozhodla jednat a vypracovat studii o tomto fenoménu. Evropská komise 

k tématu vypracovala šestnáctistránkový pracovní dokument, který klasifikuje 

fenomén korupce, skupiny organizovaného zločinu, za jakých okolností dochází ke 

korupci, jakými nástroji lze proti korupci bojovat. Je potřeba provést akademický 

výzkum, který by se měl zaměřit na: výzkum klasického i korporativního 

organizovaného zločinu, aby bylo zjištěno, kdy přistupují ke korupci spíše neţ k 

jiným metodám. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010263 - ANAL 044386 

LINHART, Jaroslav 

Španělsko: Internet a pedofilie.   

In: Policista. - 14, 2008, č. 5, s. 11.  

 Počet zadrţených pedofilů ve Španělsku se rapidně zvýšil. K tomuto trendu přispívají 

zejména internetové nabídky dětské prostituce. Španělská sdělovací média přinášejí 

stále častěji informace o policejních akcích, při kterých byly zadrţeny skupiny 

pedofilů. Počty zatčených pedofilů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010264 - ANAL 044387 

LINHART, Jaroslav 

Nejvíce kradou Češi ....  



In: Policista. - 14, 2008, č. 5, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Krádeţe v obchodech po celé Evropě mají nejvíce na svědomí Češi. Studie 

výzkumného střediska Centre For Retail Research v britském Nottinghamu. 

Pracovníci střediska sledovali a posléze vyhodnotili krádeţe v obchodech v celkem 24 

zemích západní a střední Evropy. Statistiky krádeţí. Opatření proti zlodějům. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010165 - ANAL 043871 

REUBAND, Karl-Heinz 

Wie punitiv sind die Ostdeutschen ? : Sanktionseinstellungen und Strafphilosophie 

der Ost- und Westdeutschen im Vergleich [Jaká je trestní politika východních Němců 

? Sankce a trestní filosofie východních a západních Němců ve vzájemném srovnání].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 2, s. 144 - 

155, 3 tab., lit. 40.  

 Na základě průzkumu, provedeného v roce 2003 v Německu, zkoumá tato studie 

rozdíl mezi východními a západními Němci, pokud jde o hodnocení trestných činů a 

pouţité sankce. Ukázalo se, ţe u východních Němců nelze hovořit o snaze zavést 

vyšší tresty a přísnější sankce. Fakt, ţe ţádají ostřejší tresty pro delikventy pramení 

spíše z jejich všeobecné nespokojenosti se společenskými a politickými poměry. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010205 - ANAL 043875 

SHEDLOSKY, Eric C. 

Protecting Children from the Harmful Behavior of Adults [Jak chránit děti před 

nebezpečným chováním dospělých].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2008, č. 1, s. 299 - 328, lit. 205.  

 Nejvyšší soud opakovaně uznal rodinnou integritu za základní právo chráněné 

americkou ústavou. Rodina má nesporné právo na sebeurčení a výchovu svých dětí. 

Ale ochrana dítěte se dnes stále více stává věcí veřejného zájmu a proto má stát právo 

intervenovat i zde. Stát má zájem chránit nejen fyzické zdraví dítěte, ale i jeho 

emocionální a duchovní vývoj a jeho snahu stát se platným členem společnosti. V 

případě, ţe vinou dospělého je fyzický nebo psychický stav dítěte vystaven riziku, 

bude stát podporovat dvě důleţité iniciativy: 1) usilovat o to, aby se role státu v této  

otázce stala samozřejmou součástí veřejného zájmu, 2) usilovat o zavedení větších 

pravomocí státu při ochraně dítěte před nebezpečným chováním dospělých. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010171 - ANAL 043531 

STEVENS, Serita 

Protecting the children [Ochraňování dětí].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 3, s. 30 - 36.  



 Výcvikový program pro šetrné policejní vyšetřování dětských obětí násilných 

trestných činů. Program RATAC pro vyšetřovatele případů zneuţití dětí a obsahové 

prvky 5denních seminárních cvičení. Další podrobnosti a souvislosti. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010190 - ANAL 043538 

WETHAL, Tabatha 

Digital kids in danger [Digitální nebezpečí pro děti].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 4, s. 10 - 18.  

 Mravnostní ohroţování dětí a jejich zneuţívání pomocí elektronických přístupových 

cest, především mobilů a sítě Internetu. Rozdíly v praktikách ohroţování dětí přes 

mobil nebo přes počítač. Otázka kontroly dětské elektronické komunikace rodiči. 

Zkušenosti soudních i počítačových specialistů. Technologie Radar instalovaná do 

mobilů pro kontrolu veškerého provozu na nich. Příklady nebezpečného chatování a 

šíření pornografie z některých států USA. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010268 - ANAL 043877 

BHATI, Avinash Singh - PIQUERO, Alex R. 

Estimating the Impact of Incarceration on Subsequent Offending Trajectories : 

Deterrent, Criminogenic, or Null Effect ? [Jaký vliv má uvěznění na další ţivotní 

dráhu jedince : odstrašující, kriminogenní, nebo nulový ?].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2007, č. 1, s. 207 - 254, 8 tab., lit. 

73.  

 Dosavadní výzkum zatím nedal spolehlivou odpověď na otázku, jak uvěznění 

ovlivňuje další ţivotní dráhu jednou odsouzeného pachatele. Klasická kriminologie 

přináší často rozdílné predikce, jiní poukazují na to, ţe ţivotní události mohou naopak 

ovlivnit následující  kriminální činnost jedince. V tomto článku přinášíme výsledky 

průzkumu u osob, propuštěných z vězení v roce 1994 a sledovaných po dobu dalších 

tří let. Výsledky, diskuse a podněty pro další výzkum. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010283 - ANAL 043550 

FINEGAN, William 

The chemistry of counterterrorism [Proces utváření struktur boje proti terorismu].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 4, s. 104 - 109, 9 obr.  

 K ohroţení USA teroristickými útoky a organizování koordinovaného potírání 

terorismu, obrany, ochrany a zmírňování případných následků útoku. Příklady útoků 

improvizovanými prostředky ve světě. Vymezení termínů improvizovaných  

prostředků na bázi chemických, biologických, jaderných nebo všeobecně výbušných 

látek (CBRNE). Proces spolupráce vrcholných orgánů, institucí a speciálních týmů na  



operacích proti terorismu a jeho novým hrozbám. Aktivity ministerstva pro vnitřní 

bezpečnost (DHS). Další moţnosti a doporučení. Názory autora. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010286 - ANAL 043881 

KEISER, Claudia 

Jugendliche Täter als strafrechtlich Erwachsene ? Das Phänomen der "Adulteration" 

im Lichte internationaler Menschenrechte [Mohou být  mladiství pachatelé z 

trestněprávního hlediska dospělí ? Fenomén "adulterizace" ve světle mezinárodních 

lidských práv].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 1, s. 25 - 67, lit. 

211.  

 Vzhledem k rostoucí kriminalitě mladistvých začaly od devadesátých let mnohé 

země reformovat své systémy trestního práva mladistvých, aby bylo moţno účinněji 

postupovat proti mladistvým pachatelům a posuzovat je z trestněprávního hlediska 

jako dospělé (podle zásady "adult crime - adult time"). Tím však docházelo k 

rozporům s mezinárodními standardy lidských práv. Článek pojednává o 

zkušenostech s tímto problémem "adulterizace" v Kanadě, Anglii a Německu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010346 - ANAL 044415 

NOŢINA, Miroslav 

Strýčkové, ţoldáci a pouliční prodavači, struktura a modus operandi vietnamského 

organizovaného zločinu v České republice. 

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 2, s. 43 - 51.  

 Analýza struktury a modus operandi vietnamského organizovaného zločinu v ČR. 

Vietnamská kriminalita. Metoda zkoumání a informační zdroje. Počátky zapojení 

Vietnamců do českého kriminálního prostředí. Modely "legálního" přistěhovalectví. 

Přeprava Vietnamců na české území a tranzity přes české území. Modely 

"nelegálního" přistěhovatelství a dopravy osob. Výsledek obou typů dopravy 

("legálního" a "ilegálního"). Psychologie vietnamské komunity. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010340 - ANAL 043883 

PETER, Eileen - BOGERTS, Bernhard 

Täter-Opfer-Beziehungen und Täterprofile bei pädosexuellen Straftätern [Vztahy 

mezi pachatelem a obětí a typy pachatelů u pedofilů].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 5, s. 301 - 306, 3 tab., lit. 13.  

 Výsledky vědeckých výzkumů se zde často liší od veřejného mínění. V této studii 

rozlišujeme tři typy pachatelů sexuální kriminality podle vztahu k oběti (příbuzní,  



známí, cizí). Věk pachatelů, jejich vzdělání, rodinný stav, závislost na alkoholu, 

zdravotní stav. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010297 - ANAL 044393 

SUCHÁNEK, Marek - HOŘEJŠÍ, Michal 

Koncepce boje proti organizovanému zločinu.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 5, příloha s. 1 - 7.  

 Koncepce boje proti organizovanému zločinu. Definice organizovaného zločinu a 

jeho aktivity v ČR. Hlavní nebezpečí plynoucí z činnosti organizovaného zločinu na 

území státu. Vyhodnocení dosavadní koncepce boje proti organizovanému zločinu. 

Nová opatření pro boj s organizovaným zločinem a jejich charakteristiky. Přehled 

nových úkolů, institucí zodpovědných za jejich realizaci a termíny, kdy mají být 

jednotlivé úkoly splněny, včetně konkrétních příkladů aktivit organizovaného zločinu 

a statistické části. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010341 - ANAL 043884 

TOMPA, Gašper 

Ökonomische Ungleichheit und Kriminalität : Zum Verhältnis zwischen Ungleichheit 

und Vermögenskriminalität in Slowenien [Ekonomická nerovnost a kriminalita. Ke 

vztahu mezi nerovností a majetkovou kriminalitou ve Slovinsku].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 5, s. 307 - 311, 1 obr., 3 tab., lit. 9.  

 Ekonomická nerovnost a chudoba vţdy úzce souvisí s kriminalitou. Tento vztah byl 

zkoumán na základě údajů z 11 slovinských policejních okrsků za čtyřleté období. 

Popis metody výzkumu a metody zpracování dat. Snaha o princip ekonomické 

rovnosti má zjevně pozitivní vliv na kriminalitu, neboť v tomto případě se majetková 

kriminalita sniţuje. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010348 - ANAL 044417 

VANĚČKOVÁ, Milada 

Základní informace o postupu Ministerstva vnitra v plnění Strategie vlády v boji proti 

korupci.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 12, příloha s. 1 - 3, 2 obr.  

 Dne 28.4.2008 projednala vláda a usnesením vlády č. 492 vzala na vědomí "Zprávu o 

plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2006 aţ 2007". Cílem 

zprávy je informovat o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci jako jedné z 

priorit vlády. Korupce a boj proti ní patří bezesporu mezi největší výzvy současnosti, 

a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pilíř prevence. Pilíř průhlednosti. Pilíř postihu.  

Závěr. CZ - cze: PA: ká/2008 



KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010187 - ANAL 043874 

BERGER, Bill - CHIMERA, Joe - BLACKLEDGE, John  

LODIS, a New Investigative Tool : DNA Is Not Just Court Evidence Anymore 

[LODIS, nový vyšetřovací prostředek. DNA uţ není jen svědectví u soudu].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 4, s. 150 - 157, 4 obr., lit. 1.  

 V prosinci 2006 začalo policejní oddělení v Palm Bay, Florida, ve spolupráci s DNA 

Security, Inc. budovat vlastní databanku DNA. Projekt dostal název LODIS (Local 

DNA Index System). Účelem projektu bylo zjistit, jestli můţe být z obsáhlého 

souboru vzorků DNA vyvinut efektivní prostředek jak identifikovat a usvědčit 

pachatele a jestli mohou být nalezeny souvislosti mezi případy, které spolu zdánlivě 

nesouvisí. Podrobný popis jednotlivých fází projektu. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010199 - ANAL 044355 

BRÁZDA, Jan 

Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 46 - 48.  

 Pojem rekognice je samotnou metodou kriminalistické praktické činnosti spočívající 

v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotoţnění 

objektu. Příprava rekognice. Taktické okolnosti provádění rekognice. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010198 - ANAL 044354 

HRIB, Nikolaj 

Bylo vedení porodu správné? 

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 33 - 42, 3 obr.  

 Problematika pochybení v medicíně. Popis zcela mimořádného případu úmrtí 

novorozence při porodu, kdy došlo k úplnému odtrţení hlavičky od těla. Postup a 

chyby orgánů činných v trestním řízení a spolupráce se soudními znalci. Poznámky 

recenzentů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010240 - ANAL 042919 

NOVÁK, Petr 

Hromadný sběr srovnávacích materiálů a lidská práva.  



In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 5, s. 6 - 10.  

 Článek se zabývá problematikou tzv. hromadného sběru srovnávacích materiálů a 

zasahování takového postupu do principu presumpce neviny a zákazu donucování k 

sebeobviňování. Je v něm naznačován postup, který by měl být ze strany policie  

dodrţován, aby nedošlo k porušení lidskoprávních dokumentů, ale i trestního řádu a 

zákona o policii. V závěru se autor zmiňuje o problematice tzv. komplexních evidencí 

a jejich moţných perspektivách.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010281 - ANAL 043548 

WATKINS, Dawn - BROWN, King 

A trace of evidence [Zajištění důkazu].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 4, s. 84 - 90, 9 obr., 1 tab.  

 Vlastnosti a vyuţití nově vyvinutého materiálu AccuTrans pro snímání otisků stop. S 

materiálem AccuTrans (hlavní sloţkou je polyvinylsiloxan) se snadno pracuje, 

nevyţaduje míchání a je transparentní. Příklady jeho vyuţití. Výsledky testování 

latentních stop otisků prstů na různých předmětech a různém povrchu. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 

 

010317 - ANAL 044406 

BIEDERMANNOVÁ, Eva 

Zabezpečovací detence: Rakouská zkušenost.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 8 - 9, 4 obr.  

 Vybudování prostor pro výkon zabezpečovací detence a zajištění provozu. Práce na 

detenčních zařízeních jsou v ČR v plném proudu a vězeňská sluţba hledá inspiraci i v 

zahraničí. Návštěva českých pracovníků české vězeňské sluţby v Rakousku. Popis a 

charakteristika detenčního ústavu v Göllersdorfu a v Mittersteigu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010323 - ANAL 044410 

KURDÍKOVÁ, Ludmila 

Podané ruce ve znojemské věznici.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 6.  

 Vězeňská sluţba spolupracuje při protidrogových aktivitách nejen s orgány činnými 

v trestním řízení, ale mimo jiné také s nevládními organizacemi. Spolupráce  



znojemské věznice se sdruţením Podané ruce. Besedy s odsouzenými. Psychologická 

sezení a jeho fáze. Doléčovací centra. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010332 - ANAL 043562 

STEINER, Benjamin - WOOLDREDGE, John 

Inmate Versus Environmental Effects on Prison Rule Violations [Prostředí věznic a 

jeho vliv na dodrţování vězeňského řádu vězni].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 4, s. 438 - 456, 4 tab., lit. 50.  

 Výsledky výzkumu vlivu prostředí ve státních nápravných ústavech v USA na 

chování vězňů (muţů). Analýza státních a federálních vězeňských statistik za rok 

1991 a 1997. Tabulkové přehledy napadení spoluvězňů nebo vězeňské sluţby. 

Konzumace alkoholu nebo drog a jiné nenásilné přestupky. Rozsáhlá diskuze k 

mnoţství příčin, ovlivňujících chování vězňů. Vliv adaptace na prostředí a řád 

nápravného ústavu. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010322 - ANAL 044409 

ŠNAJBERK, Miloš 

Informační boom ... Vězeňský Informační Systém (VIS) v praxi.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 17 - 19, 2 obr.  

 Generální ředitel VS ČR dne 30.6.2006 schválil Harmonogram uvedení modulu 

Správy vězňů - VIS do rutinního provozu. Prvopočátky vývoje VIS. Projekt SARPO 

1. Cíl a úkol všech zapojených do VIS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010318 - ANAL 044407 

WIDEMANNOVÁ, Marie 

Reitengrace odsouzených s vyuţitím Evropského sociálního fondu.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 10 - 11.  

Akce: [Konference] 

 Mezinárodní konference k reintegraci odsouzených, jejímţ cílem byla prezentace 

současných aktivit a výhledů v oblasti integrace odsouzených zpět do společnosti a 

jejich začlenění do pracovního trhu. Přidanou hodnotou konference byla snaha o 

vytvoření evropské sítě s návrhem strategie rehabilitace odsouzených s podporou 

projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem (ESF). Tři projekty v 

Evropě. Strategie rehabilitace odsouzených v evropském měřítku a představila 

způsoby zpracování ţádostí o čerpání finančních prostředků Evropského sociálního 

fondu. Závěry z konference pro ČR.  

CZ - cze: PA: ká/2008 



POLICIE,  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

010278 - ANAL 042926 

DOLINA, Miroslav 

Pod modrými prapory.  

In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 6, s. 14 - 16, obr.  

 Působení několika desítek policistů ČR v zahraničních misích. Význam policejních 

misí a jejich úkoly. Popsán případ, ke který se přihodil našim policistům v loňském 

květnu v Afghánistánu. Nejpočetnější kontingent českých policistů se nachází v 

Kosovu. Poslední zahraniční akcí PČR je mise EU na Palestinských územích 

EUPOL COOPS. CZ - cze: PA: če/2008 

 

010175 - ANAL 043535 

ERPENBACH, Mary 

Comfort level [Komfort (ochranné vesty pro ţeny)].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 3, s. 76 - 82.  

 Produkce a inovace ochranných vest pro ţeny - policistky. Z výroby a 

technologického vývoje amerických firem SAVVY Armor, U.S. Armor, Armor 

Express, First Choice Armor, PPI a ForceOne. Další perspektivy vývoje ochranných 

vest a dalších ochranných oděvních součástí pro ţeny. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010292 - ANAL 044191 

FELDMANN, Jörg 

Gemeinsam auf der Schulbank : Studiengang Sicherheitsmanagement für Polizei und 

Sicherheitswirtschaft [Společně do školních lavic. Studijní program bezpečnostního 

managementu pro policii a podnikovou bezpečnost] ; Interview: Christian Bothur.  

In: Wirtschaftsschutz uns Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 5, s. 10 - 11.  

 Na Vysoké policejní škole v Hamburku byl otevřen studijní obor bezpečnostního 

managementu, který je určen jak pro policisty, tak i pro pracovníky bezpečnostního 

managementu v hospodářské (podnikové) sféře. Vznik oboru, jeho obsah, uplatnění 

absolventů. Spolupráce policie s podnikovou sférou, způsob financování studia.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010203 - ANAL 044359 

HORVÁTOVÁ, Zuzana - ZLÁMAL, Jiří 

Realizace distančního vzdělávání policistů s vyuţitím informačně -  komunikačních 

technologií.  



In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 59 - 61, lit. 7.  

 Současný rozvoj distančního vzdělávání s uplatněním všech jeho výhod není 

myslitelný bez komplexního vyuţití všech informačních zdrojů. Informačně-

komunikačních technologie nám prostřednictvím vyuţívání internetu usnadňují a 

zefektivňují získávání aktuálních informací a poznatků, zprostředkovávají vzájemnou 

komunikaci mezi studujícím a pedagogem, včetně zpětnovazebního ověřování  

znalostí. Moţnosti internetu a intranetu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010169 - ANAL 043529 

KOZLOWSKI, Jonathan 

Video games: Not just jumping for coins [Videohry pro výcvik policistů].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 3, s. 10 - 16.   

 Uplatnění systému videoher v rámci výcviku policistů. Výhody simulace reálné 

situace a potřeby rychlé a adekvátní reakce. Přednosti uplatnění technologie videoher 

ve výcviku. Interaktivita a další výhody počítačové simulace. Příklady a význam 

výcviku v rozhodování nenásilnou (zábavnou) formou.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010192 - ANAL 043540 

KOZLOWSKI, Jonathan 

Space and self management [Uspořádat si pracovní prostředí].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 4, s. 44 - 53, 2 tab.  

 Testování a připomínkování ergonometrie sluţebních (hlídkových) policejních 

vozidel policisty, kteří v nich vykonávají sluţbu. Hodnocení vybraných poloţek 

interiéru pouţívaných typů sluţebních vozidel od fy Ford, Dodge, Chevrolet. 

Tabulkové výsledky testování a další připomínky z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010261 - ANAL 044384 

LINHARTOVÁ, Dagmar - MARTINŮ, Oldřich 

K některým pilířům Reformy PČR.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 5, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Reforma policie České republiky je zákon, který je zatím v legislativním procesu a 

diskuse o některých ustanoveních ještě probíhá. Součástí reformy jsou ale i 

nelegislativní kroky. Kromě policie se na zajišťování veřejného pořádku podílejí i jiné 

sloţky, jako jsou záchranné sbory, havarijní sluţby, ozbrojené síly, zpravodajské 

sluţby atd. Prevence jako jedna z primárních rolí v boji s kriminalitou. Zavádění 

principu Community policing. Dohled nad bezpečností silničního provozu.  



Vzdělávání policistů. Jeden z důleţitých pilířů reformy se týká postavení a fungování 

Inspekce policie. Nová policejní ekonomika. Elektronizace. CZ - cze: PA: ká/2008 

010253 - ANAL 044174 

MATES, Pavel 

Bezprostřední zásahy v činnosti veřejných sborů.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 5, s. 140 - 144.  

 Charakteristika veřejných sborů (policie, obecní policie, vojenská policie, celní 

správa, vězeňská sluţba, hasičský záchranný sbor), jejichţ příslušníci jsou s výjimkou 

obecní policie ve sluţebním poměru vůči státu. Jádrem jejich činnosti je ochrana 

veřejné bezpečnosti a pořádku, nad nimiţ dohlíţejí v rámci pořádkového dozoru a 

chrání je mimo jiné i tzv. bezprostředními zásahy a jinými specifickými právními 

prostředky. Bezprostřední zásahy jako sluţební zásahy a zákroky, oprávnění k jejich 

pouţití. Donucovací prostředky, zajištění, odebrání zbraně, odebrání věci, prohlídky 

osob, a dopravních prostředků, bezprostřední zákrok proti věci, oprávnění vstupu do 

objektů, prokazování totoţnosti atd. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010174 - ANAL 043534 

MOORE, Carole 

Mobile moves [Mobilní počítačové prostředky se prosazují]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35 , 2008, č. 3, s. 54 - 61, 1 tab. 

 Ke stavu, vyuţívání a zavádění laptopů apod. prostředků výpočetní techniky u 

policejních hlídek a na policejních odděleních v USA. Policejní elektronické sítě. Z 

rozhovorů s odborníky z praxe. Směry inovací. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010320 - ANAL 044408 

Příprava, průběh, obsah a vyhodnocení sluţební zkoušky.  

In: České vězeňství. - 2008, č. 1, s. 14 - 16.  

 S nabytím účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se změnily podmínky pro 

zařazení příslušníků do sluţebního poměru na dobu neurčitou. Dvě cesty sluţebního 

poměru. Sluţební zkouška dle nařízení GŘ č. 91/2006, o organizaci sluţební zkoušky 

ve VS ČR. Písemná, ústní a praktická část sluţební zkoušky. Vyhodnocení sluţebních 

zkoušek. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010300 - ANAL 044396 

VANĚK, J. Jan - KRYSTA, Josef 

Škola s dlouhým názvem.  



In: Policista. - 14, 2008, č. 5, s. 30 - 31, 6 obr.  

 Rozhovor s J. Krystou, generálním ředitelem a zakladatelem pěti škol - v Ostravě, 

Karviné, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích o soukromé Střední odborné škole 

ochrany osob a majetku. První vznikla v roce 1992 v Ostravě. V období od r. 1992 - 

2007 vznikly další čtyři školy. Studijní náplň vzdělání. Drobná specifikace 

jednotlivých škol. Výběr ředitelů škol. Modernizace výuky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

010241 - ANAL 042920 

BRYCHTOVÁ, Kateřina - VOLEVECKÝ, Petr 

Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti terorismu v kontextu 

mezinárodního semináře "Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu - 

vyšetřovací metody a problematika dokazování". 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 5, s. 10 - 16.  

 V říjnu r. 2007 se konalo v Belgii mezinárodní fórum soudců, státních zástupců a 

policejních důstojníků z členských zemí EU (s hosty z USA) pro výměnu dosavadních 

zkušeností s vyšetřovacími postupy v oblasti boje proti terorismu. Právě z této akce 

vycházení autoři článku při rozboru našich i zahraničních problémů v boji proti 

terorismu. Rámcové usnesení k boji proti terorismu. Role Europolu a Eurojustu. 

Exkurz španělským a německým právním systémem v oblasti vyšetřování terorismu. 

Vyšetřovací metody a postupy v Německu. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010242 - ANAL 042921 

CHROMÝ, Jakub 

Problematika komerčního sexuálního zneuţívání dětí v mezinárodních dokumentech a 

její reflexe v trestněprávní úpravě České republiky.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 5, s. 16 - 30.  

 Příspěvek v úvodu definuje stěţejní pojmy týkající se komerčního sexuálního 

zneuţívání dětí. Následně pak analyzuje úpravu tohoto jevu ve vybraných 

mezinárodních dokumentech. V závěru rozebírá odraz uvedené problematiky v 

trestněprávní úpravě ČR a představuje určitá doporučení v této oblasti.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010252 - ANAL 044173 

ČENTÉŠ, Jozef 

Väzba ako najzávaţnejší zásah do základných práv a slobôd.  



In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 5, s. 133 - 140.  

 Zbavení osobní svobody obviněného vzhledem k principu presumpce neviny v 

trestním řízení představuje váţný zásah do základních práv a svobod. Trestněprávní 

úprava vazby v novém slovenském trestním řádu (zákon č. 301/2005, Z.z.) - 

charakteristika jednotlivých rozhodnutí o vazbě, procesní postup orgánů 

rozhodujících o vazbě (zejména v přípravném řízení). Důraz na změny, které v právní 

pravě vazby nový trestní řád přinesl. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

010209 - ANAL 044165 

ČERNÁ, Dagmar 

Výklad Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Evropským soudem pro 

lidská práva.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 3, s. 15 - 19.  

 Pravomoc Evropského soudu pro lidská práva interpretovat Úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod a jeho výkladové prostředky - teleologický výklad. 

Princip efektivity ochrany lidských práv a princip subsidiarity, jejich případný rozpor. 

Zachování dynamického a evolutivního přístupu v rozhodování, včetně vývoje tzv. 

autonomních pojmů (obecný jazyk, technické a vědecké termíny, právní termíny). 

Problematika unifikace zejména právní terminologie. Teorie pozitivních závazků 

států, t.j. aktivní povinnost státu přijmout opatření pro zaručení práv vyplývajících z 

Úmluvy. Problematika principu subsidiarity - prvotní odpovědnost za dodrţování 

lidských práv nese stát, před jehoţ soudy je nutné práva z Úmluvy uplatňovat. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010201 - ANAL 044357 

DLOUHÝ, Michal 

Ze starých paragrafů ... Zákon proti lichvě : 10. díl.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 2, s. 52.  

 Zákon č. 567/1919 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy 

(soudech lichevních) byly zřízeny při všech okresních a sborových soudech první 

instance jako jejich samostatná oddělení, která vedla trestní řízení pro činy proti 

zákonům nebo nařízením od počátku války s cílem zabezpečení zásobování 

obyvatelstva a zabránění předraţování. Zákon č. 568/1919 Sb. z. a n., o trestání 

válečné lichvy. Zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o 

podmíněném propuštění. Nařízení vlády č. 596/1919 Sb. z.a n. a č. 197/1919 Sb. z. a 

n. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

 



010208 - ANAL 044164 

HERC, Tomáš 

Přezkum ústavnosti zrušených, ale stále aplikovatelných zákonů.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 3, s. 3 - 7.  

 Přímá aplikovatelnost článku 95 odst. 2 Ústavy ČR stanovující povinnost obecného 

soudu předloţit věc Ústavnímu soudu dojde-li k závěru, ţe zákon, jehoţ má být při 

řešení věci pouţito, je v rozporu s ústavním pořádkem. Jedná se o případy, kdy 

obecný soud má aplikovat zákon, který pozbyl platnosti, ale na základě intemporální 

normy nepřestal být aplikovatelný na v minulosti nastalé právní skutečnosti. 

Teoretické aspekty, posouzení přípustnosti návrhu obecného soudu, účinek posouzení 

ústavnosti zrušeného zákona a konkrétní kontrola ústavnosti v zákoně o Ústavním 

soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010212 - ANAL 044168 

JEMELKA, Luboš 

K problematice opatrovnictví ve správním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 3, s. 316 - 322.  

 Institut opatrovnictví podle správního řádu, nikoli podle zákona o rodině. Základní 

úprava správního řádu zakotvuje opatrovnictví v případech, kdy účastník řízení není 

schopen vystupovat ve správním řízení samostatně. Zastoupení individuální a 

obligatorní. Zastoupení fyzické osoby a právnických osob. Kdo můţe být 

opatrovníkem ustanoven, jeho základní funkce, povinnost opatrovnictví přijmout, 

problematika přípustnosti ustanovit opatrovníkem zaměstnance správního úřadu. 

Náklady spojené s opatrovnictvím a jejich hrazení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010211 - ANAL 044167 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s 

úvahami de lege ferenda. 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 9, s. 309 - 316.  

 Pěstounská péče je tradičním nezastupitelným soukromoprávním institutem, 

upraveným zákonem o rodině. Pojem pěstounská péče, její význam, účel a místo v 

systému náhradní péče o dítě. Jednotlivé mýty, předsudky a chybné interpreteční a 

aplikační postupy. Typy pěstounské péče, subsidiarita k přirozené rodině apod. Důraz 

na práva dítěte a jeho blaho. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



010210 - ANAL 044166 

MALÍŘ, Jan 

Obchodování se staroţitnostmi v Evropské unii.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 3, s. 25 - 35.  

 Zvláštní právní reţim směřující k ochraně kulturního dědictví. Obchod se 

staroţitnostmi a vnitřní trh ES - problematika ochrany kulturního dědictví ve vztahu k 

ustanovením o volném pohybu zboţí. Vnější obchod se staroţitnostmi. Posílení 

ochrany staroţitností, zejména harmonizace některých obchodních pravidel v tzv. 

sekundárním právu. Úprava této problematiky v českém právu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010243 - ANAL 042922 

NEČADA, Václav 

Rekodifikace trestních kodexů ve Slovenské republice.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 5, s. 31 - 36.  

 Článek se věnuje novému trestnímu zákonu a novému trestnímu řádu ve Slovenské 

republice, které u našich sousedů byly přijaty v r. 2005. Rozebírá některé podstatné a 

nejdůleţitější změny, které tyto kodexy přinesly oproti předchozí legislativě, srovnává 

je v některých místech s právní úpravou platnou v ČR. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010149 - ANAL 044327 

NOVOTNÁ, Věra 

Oznamovací povinnost podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je často 

zanedbávána.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 5, s. 1 - 5.  

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále "zákon o SPOD"), upravuje oznamovací povinnost zákonem vyjmenovaných 

subjektů a nebo opravňuje orgán sociálně-právní ochrany dětí ("orgán SPOD") 

poţadovat od vyjmenovaných subjektů určitá sdělení a jejich povinnost sdělení učinit. 

Právnické a fyzické osoby vyjmenované zákonem. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010250 - ANAL 044172 

PICKOVÁ, Zuzana - ŠULKOVÁ, Miriama 

Trest za selhání ředitele.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 21, s. 72 - 73.  

 Problematika odpovědnosti za škodu způsobenou obchodní společností, resp. firmou. 

Rozdíl mezi odpovědností členů představenstva a vedoucího zaměstnance (generální  



ředitel, finanční ředitel). Odpovědnost za škody způsobené nezaviněným jednáním, 

úmyslným jednáním nebo nedbalostí. Postihy za nedbalost. Trestné činy a trestní 

odpovědnost, nedořešená trestněprávní odpovědnost právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010238 - ANAL 043547 

POPENKOVÁ, Monika 

Historický vývoj mezinárodněprávní úpravy výjimek ze zákazu pouţití síly do roku 

1945.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 6, s. 672 - 683, lit.  

 Obecně k vývoji mezinárodněprávní úpravy výjimek ze zákazu pouţití síly do přijetí 

Charty OSN. Koncepce spravedlivé války. Omezení ve volnosti vedení války koncem 

19. století. Dvě hlavní vývojové etapy ve vývoji mezinárodního práva. Mezinárodní 

smlouvy do r. 1914. Pakt Společnosti národů. Briand-Kelloggův pakt a jeho vliv na 

smluvní praxi mezi státy. Mezinárodní právo obyčejové a tzv. případ Caroline. Závěr 

k historickému vývoji a současnosti v oblasti práva pouţití síly. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010237 - ANAL 043546 

SVĚRÁK, Michal 

Nová kategorie mezinárodních smluv dle zákona o civilním letectví ve vztahu k 

ustanovení článku 83 bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a její 

ústavněprávní meze.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 6, s. 593 - 616, lit.  

 Autorská studie k souvislostem a důsledkům zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění ţivnostenského zákona č. 455/1991 a pozdějších 

předpisů, ze znění zákona č. 225/2006 Sb. (s účinností 1.7. 2006). Z ustanovení 

článku 83 bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a ustanovení par. 3 odst. 2 

zákona č. 49/1997 o civilním letectví. Kritika nedostatků v procesu tvorby a v obsahu 

zákona. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010178 - ANAL 042917 

VRTĚL, Petr 

Jak to funguje v Německu. 

In: Soudce. - 10, 2008, č. 5, s. 25 - 32, foto.  

 Cílem článku je seznámit čtenáře s poznatky získanými během 14denního 

výměnného pobytu u Amtsgericht Lübeck, tedy postřehy z fungování trestního 

soudnictví na úrovni okresního soudu v SRN. Technické a personální vybavení soudu, 

věcná příslušnost AG, sloţení senátů a způsoby rozhodnutí v trestních věcech, trestní 

řízení před soudem, vazební řízení, rozsah práce soudců, jejich jmenování.  



010290 - ANAL 044189 

CHROMÝ, Jakub 

Trestněprávní ochrana mládeţe v České republice : Vybraná teoretická východiska.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 5, s. 27 - 36.  

 Důvody zakotvení právní ochrany mládeţe, podstata této ochrany a její vyjádření v 

české právní úpravě, resp. v trestním zákoně. Pojem mládeţ, kritéria, podle nichţ je 

pojem pouţíván. Vztahy práva, právní regulace a ochrana mládeţe. Projevy 

trestněprávní ochrany mládeţe v trestním zákoně: ochrana před neplněním povinnosti 

rodiče, ochrana proti různým formám a intenzitě agresivního jednání, ochrana proti 

ohroţení mravní výchovy, ochrana mravnosti mládeţe, ochrana před zneuţíváním 

návykových látek. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010274 - ANAL 044184 

ČENTÉŠ, Jozef 

Základné pramene právnej úpravy prekurzorov.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 4, s. 607 - 615.  

 Základní prameny především mimotrestní právní úpravy prekurzorů drog - 

mezinárodní úprava v dokumentech OSN, základní prameny úpravy v podmínkách 

EU/ES. Právní úprava prekurzorů na Slovensku. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010275 - ANAL 044185 

DEMETER, Miroslav 

Znovu k problému miestnej príslušnosti súdu pri vykonávaní probačného dohľadu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 4, s. 628 - 630.  

 Nejednotný výklad místní příslušnosti soudu při vykonávání dohledu nad chováním 

odsouzených v průběhu zkušební doby při podmíněném propuštění z trestu odnětí 

svobody. Fungování probačního dohledu při podmíněném propuštění nebo při 

podmíněném odkladu trestu s probačním dohledem. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010271 - ANAL 044181 

JARAB, Radomír 

Nečinnosť v správnom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 4, s. 573 - 580.  

 Základní poslání veřejné správy a případná nečinnost jejích orgánů. Nečinnost 

veřejné správy se týká správních procesů v nejširším slova smyslu a dotýká se ve 

správním řízení jak fyzických, tak právnických osob. Analýza právních prostředků,  



kterými je moţné proti nečinnosti veřejné správy bojovat, a hodnocení jejich 

účinnosti. Podstata nečinnosti ve správním řízení a opatření proti ní ve správním řádu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010270 - ANAL 044180 

KADLEČÍK, Branislav 

Právna ochrana ľudských práv a základných slobôd príslušníka ozbrojených síl 

Slovenskej republiky z hľadiska plnenia medzinárodných záväzkov.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 4, s. 541 - 551.  

 Současný stav institucionálního a právního rámce ochrany lidských práv a svobod 

příslušníků ozbrojených sil SR z hlediska mezinárodních závazků, právních záruk 

obsaţených v Ústavě SR a v zákoně o státní sluţbě. Trestněprávní ochrana lidských 

práv a svobod příslušníků ozbrojených sil, systém vojenských soudů, stíhání a trestání  

vojenských trestných činů a trestných činů proti brannosti, proti civilní sluţbě, proti 

sluţbě v ozbrojených silách a proti obraně vlasti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010272 - ANAL 044182 

KLÁTIK, Jaroslav 

Trestný čin ohovárania prostredníctvom internetu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 4, s. 587 - 593.  

 Svoboda projevu versus právo na zachování lidské důstojnosti a soukromí. Úprava v 

Ústavě SR a v trestním právu. Specifický druh internetové kriminality - šíření 

pomluvy a nepravdivých údajů o osobách nebo informací o chráněných údajích ze 

soukromí. Rozdíl mezi kritikou a neoprávněným zásahem do soukromí či pomluvou. 

Trestněprávní úprava této problematiky. Moţnosti zjištění totoţnosti autora pomluvy 

na internetu a jeho odpovědnost. Některá rozhodnutí soudů v této oblasti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010288 - ANAL 044187 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Vybrané otázky "obecné a zvláštní části" Návrhu věcného záměru zákona o trestním 

řízení soudním (trestní řád) 2007 : Opět předmět tradičně prázdninového 

připomínkového řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 5, s. 6 - 15.  

 Analýza navrhovaných nových nebo podstatně změněných procesních institutů 

obecné a zvláštní části trestního práva procesního a jejich srovnání s návrhy z let 

20004 - 2005. Pojetí orgánů činných v trestním řízení, pravomoc a příslušnost soudů, 

postavení obviněného, obhájce a poškozeného, pořádková a předběţná opatření, 

vazba a její přezkum, zajištění věcí a majetkových hodnost, stadia trestního řízení,  



přípravné řízení, vyšetřování, zkrácené řízení, odklony, systém opravných prostředků 

atd. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010291 - ANAL 044190 

KREJČIŘÍKOVÁ, Kateřina 

Hranice trestní odpovědnosti mladistvých ve vybraných evropských zemích.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 5, s. 36 - 44.  

 Základní modely zacházení s mládeţí - sociální a justiční. Srovnání hranice trestní 

odpovědnosti mladistvých v evropském kontextu a v jednotlivých modelech 

zacházení s mládeţí. Sociální model a hranice trestní odpovědnosti: Belgie, Polsko, 

Portugalsko, Švýcarsko. Justiční model: severské státy, Nizozemí, Německo, 

Rakousko, Itálie, Slovinsko, Španělsko, Slovensko. Hranice trestní odpovědnosti 

mladistvých v ČR a diskuse o ní. Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe (děti do 15 

let, mladiství 15 - 18 let). Statistické údaje o kriminalitě dětí a mladistvých. Trestní 

odpovědnost a vývoj kriminality mládeţe v Rakousku. Diskuse o věkové hranici 

trestní odpovědnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010255 - ANAL 044175 

KUČERA, Pavel 

Nezpůsobilý pokus = Pokus nezpůsobilého objektu.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 5, s. 144 - 149.  

 Problematika tzv. nezpůsobilého pokusu trestného činu - pokus na nezpůsobilém 

objektu útoku, pokus nezpůsobilými prostředky, pokus nezpůsobilého subjektu. 

Společným pojmovým znakem nezpůsobilého pokusu trestného činu je omyl 

pachatele. Rozbor problematiky pokusu nezpůsobilého subjektu a jeho řešení v právní 

literatuře. Problematika trestnosti pokusu nezpůsobilého subjektu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010280 - ANAL 043879 

MATES, Pavel 

Normotvorná pravomoc územních odborných úřadů.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 3, s. 129 - 133, lit. 8.  

 Úprava normotvorby územních odborných úřadů je poměrně strohá a není 

sjednocená. Rozdíly panují nejen pokud jde o názvy právních předpisů. Odlišnosti 

nacházíme také, jedná-li se o nabytí účinnosti, součinnosti s jinými orgány při jejich 

vydávání, ale zejména pokud jde o způsob nápravy v případě, ţe odporují zákonu. De 

lege ferenda by bylo nepochybně vhodné tuto úpravu sjednotit a provést obdobně jako 

je tomu v zákoně o obcích a krajích. CZ - cze: PA: jv/2008 



010285 - ANAL 043880 

POSPÍŠIL, Petr 

K některým zákonným podmínkám výkonu funkce hejtmana a vybraným právním 

aspektům jeho ustanovování do funkce.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 3, s. 134 - 145, lit. 10.  

 Pozitivní podmínky pro výkon funkce hejtmana. Negativní podmínky (překáţky) 

výkonu funkce hejtmana. Problematika střetu zájmů. Některé právní aspekty 

ustanovování hejtmana do funkce. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010279 - ANAL 043878 

POTMĚŠIL, Jan 

Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2.část.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 3, s. 146 - 163, lit. 46.  

 Pokračování z č.2/2008. Rozhodnutí, náklady řízení a odvolání. Náleţitosti 

rozhodnutí, struktura odůvodnění, poučení o právu na odvolání. Interdisciplinární 

spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010256 - ANAL 044176 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 5, s. 155 - 156.  

 Při rozhodování o vydání osoby do cizího státu se soud neomezuje jen na zkoumání 

důvodů nepřípustnosti vydání, ale zabývá se i otázkou, zda na straně vyţádané osoby 

nejsou důvody (humanitární, zdravotní, závaţné osobní), vzhledem k nimţ by vydání 

do ciziny způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu. V případě, kdy se jedná o rodiče 

dítěte mladšího 18 let, můţe být tímto důvodem i rozpor se základními principy 

Úmluvy OSN o právech dítěte. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010287 - ANAL 043882 

ZABEL, Benno 

Die ordnungspolitische Funktion des Strafrechts : Zur Geschichte, Bedeutung und 

Legitimation staatlicher Rechtssicherheitsgewährleistung [Bezpečnostně-politická 

funkce trestního práva. K historii, významu a oprávněnosti státního zaručení právní 

jistoty].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 1, s. 68 - 106, 

lit. 170.  



 Úvod. Nový ţivotní styl a nová bezpečnostně-politická situace. Funkce trestního 

soudnictví v moderní době. Institucionalizované procedurální formy a moderní nauka 

o funkci státu. Veřejná bezpečnost, občanská svoboda a principy trestního práva. 

Bezpečnostní charakter "nového" trestního práva. Následky pro současné trestní 

právo. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010289 - ANAL 044188 

ZEMAN, Petr - PŘESLIČKOVÁ, Hana 

Vliv velké novely trestního řádu na činnost státních zástupců ve světle statistik : 

Poznatky z výzkumu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 5, s. 16 - 26, 10 tab.  

 Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) změnila postavení a roli státního 

zástupce v trestním řízení. Poznatky z výzkumu činnosti státních zástupců po této 

novele. Délka řízení u policejního orgánu, délka řízení u státního zástupce a celková 

délka přípravného řízení. Usnesení o zastavení trestního stíhání zrušená nejvyšším 

státním zástupcem. Rozhodování státního zástupce o podmíněném zastavení trestního 

stíhání a o narovnání. Věci vrácené státnímu zastupitelství k dořešení. Počty osob 

pravomocně zproštěných obţaloby soudem. Statistické údaje a jejich celkové 

vyhodnocení.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010335 - ANAL 044197 

DOLEŢAL, Tomáš 

K náhradě škody za nechtěné dítě.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 5, s. 13 - 16.  

 Analýza zahraničních zkušeností s ţalobami o náhradu škody za dítě, které se 

narodilo v důsledku pochybení lékaře při provádění lékařského zákroku nebo v 

důsledku vady pouţitého výrobku (Německo, Velká Británie, Švýcarsko, Rakousko, 

USA, Austrálie). Průlomové ţaloby v ČR. Střetávání aspektů právního a etického, 

otázka, zda vznik lidského ţivota lze povaţovat za důvod k náhradě škody. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010333 - ANAL 044195 

FILIP, Václav 

Právní úprava transakcí s konfliktem zájmů.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 10, s. 347 - 356.  

 Jednou z funkcí práva obchodních společností je regulace konfliktů zájmů mezi 

zájmovými skupinami osob, které jsou v určitém vztahu k obchodní společnosti. 

Transakce s konfliktem zájmů a přístupy k jejich regulaci: absolutní zákaz nebo je 

neregulovat vůbec. Metody regulace a přípustnost transakcí s konfliktem zájmů v  



českém právu a povinnost informovat o těchto transakcích. Souhlas dozorčí rady nebo 

valné hromady. Oprávnění statutárních orgánů kapitálových společností činit úkony 

ve všech věcech společnosti a povinnost jednat v zájmu společnosti. Trestněprávní 

odpovědnost - skutková podstata trestného činu zneuţívání informací v obchodním 

styku. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010337 - ANAL 044199 

JOUZA, Ladislav 

Problémové oblasti zákoníku práce a jejich řešení.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 5, příl. s. 1 - 9.  

 Některé problémy, které se v běţné praxi uplatňování zákoníku práce (zákon č. 

262/2006 Sb.) objevují a jejich příslušná řešení ve smyslu technické novely zákoníku 

práce (zák. č. 362/2007 Sb.) a nálezu Ústavního soudu ČR k zákoníku práce č. 

116/2008 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010331 - ANAL 044194 

LANGÁŠEK, Tomáš 

Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 5, s. 356 - 362.  

 Nejednotná judikatura Ústavního soudu ohledně obecně platných vyhlášek 

upravujících místní záleţitosti veřejného pořádku. Analýza průlomového nálezu 

Ústavního soudu ve věci obecně závazné vyhlášky města Jirkova k zabezpečení 

místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - uvolnění 

podmínek pro obecní regulaci. Oprávnění ministerstva vnitra podávat návrh na 

zrušení obecně platných vyhlášek obcí pro rozpor se zákonem nebo ústavním 

pořádkem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010336 - ANAL 044198 

ŘÍČKOVÁ, Iveta 

Přikázání pohledávky celními orgány.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 5, s. 53 - 59.  

 Přikázání pohledávky na peněţní prostředky povinného na účtech vedených u bank, 

spořitelen a úvěrových druţstev je exekucí, kterou celní úřady provozují nejčastěji. 

Vykonávají ji za uţití občanského soudního řádu podle procesního právního předpisu, 

kterým je zákon o správě daní a poplatků. Celní orgány pak vymáhají i pohledávky 

jiných orgánů. Právní předpoklady pro vymáhání nedoplatků. Přikázání pohledávky 

(předmět exekuce), povinnosti subjektů. Rozsah postiţení peněţních prostředků. 

Konec exekuce. CZ - cze: PA: bh/2008 



010347 - ANAL 044416 

SAMEL, Martin - KŘIVKA, Vladimír 

Oči mhouřící justice.  

In: Týden. - 15, 2008, č. 24, s. 16 - 19, 2 grafy. 7 obr.  

 Tresty v české justici jsou velmi nízké. Kazuistika vraţdy devítiletého hocha, kterého 

pohlavně zneuţil a pak zavraţdil deviantní pachatel recidivista. Statistika 

výjimečných trestů v Česku (1995 - 2007). Průzkum veřejného mínění k trestu smrti. 

Trestní zákoník a sankce. Přehledné srovnání několika případů, hospodářské delikty  

"ocenili" soudci jako stejně nebezpečné jako brutální či zavrţeníhodné násilné činy. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010334 - ANAL 044196 

VANTUCH, Pavel 

Zveřejňování odposlechů v médiích.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 5, s. 4 - 12.  

 Zveřejňování odposlechů o telefonátech a jiných formách telekomunikačního 

provozu obviněných a podezřelých sdělovacími prostředky (včetně internetu) v 

průběhu trestního, resp. Přípravného řízení, je specifickou formou úniku informací z 

trestního spisu, která je v rozporu se zákonem, pokud je neposkytne policejní orgán, 

státní zástupce nebo soud. Ochrana soukromí versus právo na informace. Neţádoucí 

únik informací. Nezákonnost odposlechů zveřejňovaných v rozporu s trestním řádem. 

(Ne)legálnost odposlechů (podmínky odposlechu, odposlechy tzv. třetích osob, 

vyuţití odposlechů pouze jako důkazu v konkrétním trestním řízení). Trestní stíhání 

autorů nelegálně zveřejňovaných odposlechů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

010244 - ANAL 042923 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Jde po mně můj bývalý.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 6, s. 20 - 23, foto.  

 Problematika pronásledování bývalého partnera (stalking), motivace. Zdá se, ţe 

jedním z nejpevnějších predikátorů násilí je vazba pronásledování na předcházející 

domácí násilí. Defenzivní a ofenzivní pronásledování, rozdíl mezi nimi. Typologie 

domácích násilníků podle D.G. Duttona z r. 1995. Doporučení pro oběti 

pronásledované bývalým partnerem. 

CZ - cze: PA: če/2008 



010247 - ANAL 044170 

GESTERKAMP, Thomas 

Mehr Frust als Lust [Víc frustrace neţ spokojenosti].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 5, s. 22 - 24.  

 Důsledky pracovní zátěţe na psychické zdraví zaměstnanců. Výskyt stresu a depresí, 

syndrom vyhoření. Jejich příčiny, příznaky, diagnostika a prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010176 - ANAL 042915 

KOUCKÁ, Pavla 

Za nápravu zločince se zaručit nemohu. 

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 5, s. 6 - 9.  

 Interview s psychologem a soudním znalcem S. Hubálkem. Odpovídá na otázky 

týkající se problematiky viny a svědomí, utváření individuálního svědomí, důvodů 

odmítání přiznání viny. Řešení otázky resocializace pachatele, názor na její úspěšnost 

či neúspěšnost.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010177 - ANAL 042916 

SCHMEIDLER, Karel 

Chodci- ohroţený druh.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 5, s. 26 - 29, obr.  

 Hledání způsobů, jak sníţit počet dopravních nehod za pomoci sociologů a 

psychologů, kteří by pomohli ovlivňovat chování řidičů záměrně navrţeným 

prostředím. Psychologické triky navrţené Laboratoří dopravního výzkumu TRL v 

Anglii. Změny v chování chodců. Opatření pro bezpečnost chodců v některých 

zemích Evropy.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010245 - ANAL 042924 

VANÍČKOVÁ, Eva - ŠPAŇHELOVÁ, Ilona - ŠTURMA, Jaroslav 

Nezvýší zákaz fyzických trestů psychický nátlak na děti? 

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 6, s. 36 - 37.  

 Odlišné názory psychiatra a 2 psychologů na navrhovaný a diskutovaný zákaz 

fyzických trestů vůči dětem. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 



ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

010321 - ANAL 042929 

ČERNÝ, Pavel 

Výcvikem k přeţití : Modrá Číza v akci.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 7, s. 22 - 25, obr.  

 Výcvik příslušníků ozbrojených sloţek při kterém se objevují bledě modré zbraně. 

Jedná se o vyuţití nejmodernějšího způsobu pro reálnou taktickou přípravu - "barvící" 

systém FX Simunition. Výcvikový projekt pouţití FX. Programy pro třetí tisíciletí. 

Náklady na výcvik. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010329 - ANAL 043560 

GALVIN, Bob 

Officer-involved shooting [Policejní střelba].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 5, s. 80 - 87, 5 obr.  

 Situace střelby policisty na pachatele a problém dokumentování situace pro potvrzení 

oprávněnosti pouţití zbraně s následkem smrti pachatele. Mapování situace pomocí 

3D (příp. 2D) diagramové rekonstrukce. Moţnosti a metody pouţívání tohoto nástroje 

a příklady z praxe. Případ 2D rekonstrukce dráhy letu střely. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010305 - ANAL 043553 

KOZLOWSKI, Jonathan 

A lead time for lead [Dodací lhůty střeliva pro policii].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 5, s. 20 - 25, 2 obr.  

 Problematika objednávání a dostatku střeliva do sluţebních zbraní policistů v USA. 

Analýza vývoje stavu zásob střeliva. Problém mnoţství druhů speciálního střeliva. 

Střelivo pro výcvik, spotřeba a řešení při jeho nedostatku. Výroba a cena.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010306 - ANAL 043554 

KOZLOWSKI, Jonathan 

Long guns on patrol [Dlouhé střelné zbraně na hlídce].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 5, s. 30 - 36, 5 obr.  

  



Výzbroj policejních hlídek a výhody a uplatnění brokovnic, pušek a karabin. K 

účinnosti proti zločincům a ochraně příslušníků hlídky. Údaje ze statistik. Výcvik ve 

střelbě. USA - eng: PA: bv/2008 

010308 - ANAL 043556 

Less-lethal Showcase [Ukázka neusmrcujících zbraní].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 5, s. 44 - 47, 9 obr.  

 Výběr 9 nových výrobků a příslušenství z oblasti neletálních prostředků a vybavení. 

Stručný popis produktu s vyobrazením. Mj. pepřový sprej s ultrafialovým 

značkovacím barvivem fy Pepper Enforcement, davová dezorientační osvětlovací 

souprava PRO III, zařízení pro kontrolu přepravovaného vězně Stun-Cuff PCU 

(Patrol Car Unit), přenosný automatický detekční hlásný systém Glare Mount pro 

odrazení osob od vstupu (přístupu) nebo zanechání nedovolené činnosti. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010307 - ANAL 043555 

MARRS, John 

Got a laser in your sights? : Picking the right laser for the job [Výběr vhodného laseru 

k mířidlům sluţební zbraně].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 5, s. 38 - 43, 6 obr.  

 Výhody laserového zamíření a příklady montáţe laserů na sluţební zbraně policistů v 

USA. Zelený a červený laserový paprsek, rozdílnosti a uplatnění podle světelných 

podmínek. Výrobci (LaserMax, Laser Aiming Systems) a některé jejich produkty. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010313 - ANAL 042927 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

K100 Dynamic : Nové slovenské eso? 

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 6, s. 10 - 15, obr.  

 Popis, technické údaje a hodnocení samonabíjecí pistole GRAND POWER K100 

slovenské výroby, která si získala okruh příznivců mezi sportovními střelci a roste o 

ni zájem i mezi ozbrojenými sloţkami doma i v zahraničí. Bliţší seznámení se 

sportovní verzí nazvanou Dynamic. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010326 - ANAL 042932 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Test náboje 40 S&W aneb Co skutečně umí pistolová "jednička". 

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 7, s. 38 - 44, obr.  

  



Popis unikátních vlastností náboje 40 S&W, který má značný úspěch u policejních 

sborů v USA, avšak Evropa je vůči tomu, co tento náboj umí, zcela hluchá. Technické 

údaje náboje a výsledky testu. Metodika pokusů.  

CZ - cze: PA: če/2008 

010324 - ANAL 042930 

UHLÍK, Milan 

Pistole pro sluţbu i sport : Překvapením Alfa Defender.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 7, s. 28 - 30, obr.  

 Seznámení s výsledky testů čtrnácti sluţebních pistolí jedenácti značek, jejichţ 

společným rysem byla ráţe 9 Luger, základní, tj. nezmenšené rozměry a převaţující 

spoušťové ústrojí DA/SA. Velmi kladná hodnocení pistole Alfa Defender.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

010159 - ANAL 044336 

ANGELIS, Jan - BURSÍKOVÁ, Petra - DVOŘÁK, Ott 

Praktické vyuţití matematických modelů Smartfire a Fluent k rekonstrukci scénářů 

poţárů pro potřebu PTE.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 2, s. 22 - 24, 4 obr., 2 tab., lit. 5.  

 Stručná charakteristika, výhody a nevýhody počítačových programů Smartfire a 

Fluent k modelování poţárů. V další části je definována úloha podle experimentu, 

který provedl Stechller, a jsou uvedeny naměřené resp. napočítané hodnoty. V 

závěrečné části je provedeno srovnání s experimentem a vysvětlení případných  

nesrovnalostí. Experiment k verifikaci výpočtů. Výsledky výpočtů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010146 - ANAL 044324 

ČAPOUN, Tomáš 

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

rentgenofluorescenční a hmotnostní spektrometrie : 6. díl.  

In: 112. - 7, 2008, č. 4, s. 35, 3 obr.  

 Pokračování z č. 3/2008. Rentgenofluorescenční spektrometrie. Hmotnostní 

spektrometrie - charakteristika, popis. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 



010142 - ANAL 044320 

KOLEŇÁK, Ivan 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.  

In: 112. - 7, 2008, č. 4, s. 20 - 21.  

 Koncepce 2006/20015 a návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s 

výhledem do roku 2020. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva 

r. 2013 s výhledem do r. 2020. Hlavní část materiálu je členěna na čtyři části, kterými 

jsou: Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany 

obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do r. 2015; Vyhodnocení stavu realizace 

koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do r. 2015; Koncepce ochrany 

obyvatelstva do r. 2013 s výhledem do r. 2020; Harmonogram realizace opatření 

ochrany obyvatelstva do r. 2013 s výhledem do r. 2020. Základní členění koncepce na 

kapitoly. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010147 - ANAL 044325 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.  

In: 112. - 7, 2008, č. 4, příloha s. 1 - 16.  

 Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2013 s výhledem do r. 2020. Úkoly veřejné 

správy, podnikové sféry a občanů. Připravenost pracovníků veřejné správy, 

právnických a fyzických osob včetně školní mládeţe. Základní organizační a 

technická opatření ochrany obyvatelstva. Plánování a řešení opatřeních k ochraně 

obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace. 

Připravenost sil a prostředků. Materiální a finanční zabezpečení. Harmonogram 

realizace opatření ochrany obyvatelstva do r. 2013 s výhledem do r. 2020. Výhled do 

r. 2020. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010143 - ANAL 044321 

MARTÍNEK, Bohumír 

Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České republice.  

In: 112. - 7, 2008, č. 4, s. 22 - 24.  

 Harmonogram postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie ČR k řešení 

problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické 

infrastruktury. Závěry z uvedené analýzy stavu řešení problematiky. Východiska a 

principy ochrany kritické infrastruktury. Strategické zájmy ochrany kritické 

infrastruktury. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

 



010161 - ANAL 044338 

MARTÍNEK, Bohumír - BEČIČKOVÁ, Markéta 

Teze ke komplexní strategii ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 2, příloha s. 5 - 8.  

 Obecná východiska a mezinárodní aspekty. Bezpečnostní hrozby. Klíčové oblasti 

kritické infrastruktury (KI) negativně zatíţené demografickým vývojem, zejména 

migrací. Energetická a surovinová bezpečnost. Terorismus. Moţné konkrétní cíle 

islamistického terorismu na území ČR. Organizovaný zločin a jeho působení v oblasti 

KI. Základní východiska v ČR. Teze k řešení problematiky ochrany KI. Návrh obsahu 

Národního programu ochrany KI. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010162 - ANAL 044339 

ŘÍMAN, Radovan - SKŘEHOTA, Petr - SLUKA, Vilém - BUMBA, Jan 

Vyuţití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků 

mimořádných událostí.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 2, příloha s. 21 - 24, lit. 6.  

 Prezentace programu, jeho moţností i omezení. Práce s programem ALOHA. 

Numerický program ALOHA. Práce s programem. Určení zdrojů úniků a výběr 

havarijního scénáře. Výběr vhodného modelu. Omezení programu ALOHA. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010301 - ANAL 044397 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Současné právní vymezení ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 1, s. 3 - 4. 

Sek.inf.p.: Przeglad Oborony Cywilnej. - 2008 

 Návrh zákona o ochraně obyvatelstva a civilní obraně, jehoţ smyslem má být vznik 

systému ochrany obyvatelstva, který by umoţnil integraci a účinnou koordinaci 

činnosti záchranářských subjektů jak v době míru, tak i v období válečného konfliktu. 

Legislativní dokumenty. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010302 - ANAL 044398 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Koncepce civilní ochrany do r. 2015.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 1, s. 5 - 6. 

Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2008 



 Koncepce civilní ochrany byla zpracována r. 2007 a počátkem r. 2008 byla 

předloţena k projednání Bezpečnostní radě SR a vládě SR. Hlavní cíle koncepce. 

Nejdůleţitější úkoly civilní ochrany.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010158 - ANAL 044335 

VONDRÁK, Ivo 

Internetové technologie a modelování krizových situací.  

In: Spektrum. - 7, 2007, č. 2, s. 19 - 22, 5 obr.  

 Modelování a simulace krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy 

se stále častěji stávají základem nástrojů podpory rozhodování, které pomáhají 

zodpovědným osobám takové situace řešit. Cílem projektu řešeného na univerzitě je 

vytvořit výpočetní platformu na bázi internetových technologií, která umoţňuje tento 

nedostatek překlenout a vytvořit otevřený nástroj, který umoţní různé modely 

propojovat s datovými zdroji a uţivatelům výsledky zobrazit v jednotné grafické 

podobě. Další směřování projektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 


