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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

010450 - ANAL 044464 

Agentura pro bezpečnost informací v EU: Národní hospodářství je ohroţeno 

internetovým zločinem.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 6.  

 Průzkum AVG potvrzuje údaje EU o nutnosti spolupráce při ochraně on-line 

činnosti. Dvacet dva procent občanů EU přiznává zkušenost s internetovým zločinem. 

Varování před vzrůstající internetovou kriminalitou, ohroţující ekonomické zájmy 

EU. V Evropě má zkušenost s internetovým zločinem 22 procent z celkem 7000 

dotazovaných uţivatelů PC. ENISA - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a 

informací. Produkty se značkou AVG. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010359 - ANAL 043566 

BEGGS, Sarah M. - GRACE, Randolph C. 

Psychopathy, Intelligence, and Recidivism in Child Molesters [Sexuální obtěţování 

dětí. Recidiva, psychopatie a inteligence pachatelů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 6, s. 683 - 695, 6 tab., lit. 31.  

 Analýza průzkumu vzorku 216 pachatelů sexuálního obtěţování a násilí na dětech. 

Souvislosti inteligence a psychopatie s recidivou. Psychopatie a malá inteligence vede 

aţ ke 4 násobku pachatelství. Výsledky výzkumu a diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010422 - ANAL 043578 

COSSINS, Annie 

Restorative Justice and Child Sex Offences [Restorativní justice a dětská sexuální 

kriminalita].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 359 - 378, lit. 56.  

 Článek se zabývá účinností uplatňování restorativní justice v případech sexuálního 

znásilňování a kriminality mezi mládeţí a dětmi. Teorie a praxe restorativní justice 

především ve směru vyrovnání se s obětí a potírání recidivy. Případová studie SAAS. 

Moţnosti a limity restorativní (systém obnovující, regenerační) justice. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010376 - ANAL 044435 

FRYŠTÁK, Marek - ŢATECKÁ, Eva 

Trestné činy proti měně de lege lata a de lege ferenda.  



In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 108 - 119.  

 Problematika trestných činů proti měně z pohledu teorie a praxe. Historie peněz a 

počátky jejich padělání. Padělání eura a organizovaný zločin. Trestné činy proti měně 

de lege lata a de lege ferenda. Trestné činy padělání a pozměňování. Rozbor paragrafů 

140 TrZ., 141 TrZ., 142 TrZ., 143 TrZ., 206 - 210. Trestné činy proti měně z pohledu 

aplikační praxe. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010362 - ANAL 043568 

HUSS, Matthew T. - RALSON, Anthony 

Do Batterer Subtypes Actually Matter ? [Otázka aktuálnosti rozčlenit pachatele 

domácího násilí do skupin].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 6, s. 710 - 724, 1 obr., 2 tab., lit. 39.  

 Typologie pachatelů domácího násilí (fyzického násilí, bití a týrání) a její význam 

pro stanovení správného dalšího postupu, zejména léčby a potírání recidivy pachatele. 

Z analýz vzorku 175 pachatelů vycházejí 3 typy těchto pachatelů (všeobecně 

agresivní a antisociální, nevyhraněná úzkostlivě laděná neklidná osobnost, osoba 

zaměřená pouze na týrání vlastní rodiny). Údaje z federálních statistik USA k 

případům domácího násilí. Tabulkové přehledy výsledků průzkumu a komentář. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010418 - ANAL 043575 

LEVI, Michael - BURROWS, John 

Measuring the Impact of Fraud in the UK [Stanovování dopadu podvodu ve Velké 

Británii]. 

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 293 - 318, 1 obr., 2 tab., lit. 47.  

 Zkoumání koncepce a empirie podchycování a shromaţďování údajů k vyčíslení výše 

podvodu. Slabá místa v procesu shromaţďování a zpracovávání dat potřebných k 

sumarizaci finanční a hospodářské kriminality zaloţené na podvodech. Instituce a 

systémy pro odhalování podvodů, zavedené ve Velké Británii, problematika zdrojů 

dat. Charakteristika 16 hlavních druhů podvodů. Sumarizační tabulka celkových ztrát 

způsobených podvody, za období 2005-2006. Definování pojmu podvod a 

souvisejících okolností.  

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010361 - ANAL 043567 

LODEWIJKS, Henry P.B. - DORELEIJERS - RUITER, Corine de SAVRY  

Risk Assessment in Violet Dutch Adolescents [Odhadování rizik násilné kriminality 

adolescentů v Nizozemsku. Metoda SAVRY].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 6, s. 696 - 709, 6 tab., lit. 45.  



Nizozemská metoda SAVRY k odhadování rizik recidivy mladistvých pachatelů 

násilné trestné činnosti. Analýza dat z období aţ po 3 letech od odsouzení 

mladistvých pachatelů. Tabulkové přehledy a výsledky modelování. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010423 - ANAL 043579 

MILLIE, Andrew 

Anti-Social Behaviour, Behavioural Expectations and Urban Aesthetic [Asociální 

chování a působení estetického městského prostředí].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 379 - 394, 2 obr., lit. 80.  

 Problematika asociálního chování ve spojitosti s kvalitou městského ţivotního 

prostředí. Další determinanty asociálního chování. Diskuze a příklady různého 

vnímání ţivotního okolí. Pozitiva vlivu estetického městského ţivotního prostředí.  

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010460 - ANAL 044474 

MOULISOVÁ, Marcela 

Postmoderní přístupy v kriminologii.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 51 - 52.  

 Pokračování z č. 2/2008. Kriminologové zaměření na kulturu hovoří o "kulturní 

kriminalizaci", coţ je medializované prezentování forem oblíbené kultury jako forem 

kriminálních a kriminogenních, a to bez ohledu na to, zda tyto některé formy byly 

nebo nebyly soudně projednávány. Kulturální kriminologie. Další významnou a 

rychle se rozšiřující současnou variantou postmoderní kritické kriminologie je 

zemiologie. Zemiologie a zločin. Rekódování zločinu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010386 - ANAL 044440 

MUSIL, Jan 

Nová polská publikace o organizované kriminalitě, korunním svědkovi a terorismu.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 154 - 155.  

Rec. na : Przestepczosc zorganizowana. Swiadek koronny. Terroryzm [Publikace] / E. 

W. Plywaczewski. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 772 s  

 Polská publikace s rozsahem 772 stran, s topografickým zpracováním a odborným 

obsahem. Práce vznikla jako jeden z výstupů několikaletého výzkumného projektu, na 

němţ se podílelo 70 předních polských pracovníků, kriminologů a kriminalistů z řad 

vysokoškolských a vědeckých pracovníků. Třicet pět nejzajímavějších statí, 

shrnujících výsledky tohoto bádání, je zastoupeno v tomto sborníku. Potírání 

organizované kriminality operativně pátracími prostředky, korunní svědek. Praní  



špinavých peněz a korupce. Terorismus a cyberterorismus. Bohaté odkazy na další 

literární prameny. CZ - cze: PA: ká/2008 

010385 - ANAL 044439 

NĚMEC, Miroslav 

Lze zkvalitnit strategii boje ....   

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 151 - 153.  

 Některé příspěvky ze zahraničních časopisů, které daly autorovi podnět k úvahám o 

tom, co by mohlo zkvalitnit strategii boje s nejnebezpečnějšími formami zločinu, a 

zejména terorismu. Strategická koncepce. Rozšíření pravomocí Spolkového 

kriminálního úřadu. Europol. Národní úřady v Europolu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010466 - ANAL 043890 

RANDAU, Wiebke-Julia - STECK, Peter 

Tatmuster bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und ihr 

Zusammenhang mit Täter- und Opfermerkmalen : Aktenanalyse von 

Missbrauchfällen in Baden-Württemberg [Vybrané případy sexuálního zneuţití dětí a 

mladistvých a jejich souvislost s typickými rysy pachatelů a obětí. Analýza případů 

zneuţití v Bádensku-Württembersku] 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 3, s. 197 - 

209, 7 tab., lit. 50.  

 Bylo zkoumáno 283 pachatelů sexuální kriminality (ze 725 odsouzených) v období 

1999 - 2000 v Bádensku-Württembersku. Clusterovou analýzou byly zkoumány 

odlišné a shodné znaky, vlastnosti a typické rysy pachatelů, jejich vztah k oběti. 

Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010420 - ANAL 043577 

ROBINSON, Gwen - SHAPLAND, Joanna 

Reducing Recidivism [Potírání recidivitysmu].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 337 - 358, lit. 81.  

 Analýza programů tzv. restorativní (obnovující, regenerující) justice v Anglii a 

Walesu, které mj. probíhají pod patronací ministerstva vnitra v rámci programu 

redukce kriminality. Cíle a očekávání v oblasti sniţování kriminality cestou 

restorativní justice. Teorie působení restorativní justice a praktické oblasti uplatňování 

programu. Závěry a kritické připomínky k účinnosti systému v teorii i praxi. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

 

 



010424 - ANAL 043580 

SABATES, Ricardo 

Educational Attainment and Juvenile Crime [Přínos vzdělávání a kriminalita 

mladistvých].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 395 - 409, 1 obr., 3 tab., lit. 42.  

 Výsledky dlouhodobého průzkumu (1998 aţ 2003) kriminality u 3 skupin mládeţe 

(narozených v roce 1981, 1982, 1983) v Anglii a Walesu. Sleduje se mj. souvislost 

úrovně vzdělání mladistvých a rozsah a skladba trestné činnosti. Výsledky ukazují na 

celkově niţší kriminalitu (počet odsouzených) v oblasti krádeţí, vloupání, škod v 

důsledku trestného činu a drogové kriminality. Výjimkou je násilná kriminalita, která 

se u vzdělané mládeţe nesniţuje. Tabulkové přehledy. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010364 - ANAL 043569 

SAVAGE, Joanne - YANCEY, Christina 

The Effects of Media Violence Exposure on Criminal Aggression [Působení násilí v 

médiích na agresívní trestnou činnost].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 6, s. 772 - 791, 1 obr., 2 tab., lit. 82.  

 Analýza vybraných 26 studií a výzkumných zpráv vypracovaných na téma vlivu 

médií na agresivitu chování a jednání a násilnou trestnou činnost. Problematika a 

postup vypracování modelu a jeho výsledky. Diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010528 - ANAL 043902 

CAPALDI, Deborah M. - KIM, Hyoun K. - OWEN, Lee D. 

Romantic Partners' Influence on Men's Likelihood of Arrest in Early Adulthood [Vliv 

romantického partnerského vztahu na sklon ke kriminalitě u muţů v rané dospělosti].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 2, s. 267 - 300, 4 tab., lit. 

63.  

 Vliv romantického partnerského vztahu na výskyt kriminality u muţů byl zkoumán v 

období 12 let. Autoři vycházeli z hypotézy, ţe stabilita partnerského vztahu sniţuje 

pravděpodobnost kriminality u muţe, zatímco antisociální chování ţeny je zde 

rizikovým faktorem. Přehled dostupných pramenů a popis metody výzkumu. 

Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

 

 

 



010532 - ANAL 043904 

DUWE, Grant - DONNAY, William 

The Impact of Megan's Law on Sex Offender Recidivism : The Minnesota Experience 

[Vliv Meganova zákona na recidivu pachatelů sexuální kriminality. Zkušenosti z 

Minnesoty].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 2, s. 411 - 446, 13 tab., 

lit. 23.  

 Přestoţe byl Meganův zákon schválen před více neţ 10 lety, je velmi málo známo, 

jestli výrazně sniţuje recidivu u pachatelů sexuální kriminality. Byla zkoumána 

recidiva u 155 pachatelů (úroveň 3, vysoce rizikoví), propuštěných z vězení v 

Minnesotě v letech 1997 aţ 2002, v porovnání s dvěma dalšími skupinami. Metoda 

průzkumu. Meganův zákon a jeho vliv na sníţení recidivy sexuální kriminality. 

Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010489 - ANAL 044634 

MÁŠOVÁ, Hana 

Firmy se chrání před podvody.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 26, s. 20 - 21, 1 tab.  

 Faktoringové společnosti v oblasti obchodu s pohledávkami. Jejich činnost na trhu 

zabrání kaţdoročně podvodům ve výši sta milionů korun. Samy se však v poslední 

době stávají cílem podvodníků. Nedostatečná legislativa, slabá vymahatelnost práva a 

pomalost soudních řízení podvodům nahrávají. Snaha o prevenci podvodů spočívá 

pak především ve zlepšování kontrolních mechanismů ve faktoringových firmách. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010529 - ANAL 043903 

MEARS, Daniel P. - WANG, Xia - HAY, Carter - BALES, William D. 

Social Ecology and Recidivism : Implications for Prisoner Reentry [Sociální ekologie 

a recidiva. Návrat propuštěných do výkonu trestu].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 2, s. 301 - 340, 4 tab., 3 

grafy, lit. 106.  

 Přesto, ţe průměrná doba uvěznění se za posledních 30 let značně zvýšila a dvě 

třetiny propuštěných byly znovu uvězněny během následujících tří let, víme stále 

málo o sociálním prostředí, do kterého se propuštěná osoba vrací, o vlivu tohoto 

prostředí na recidivu a zda se tento vliv projevuje výrazněji u určitých skupin. Tato 

studie zkoumá vybranou skupinu propuštěných osob v různých komunitách na Floridě 

a zejména vliv dvou dimenzí sociální ekologie, zbavení finančních prostředků a 

rasové segregace, na recidivu těchto osob. Výsledky průzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 



010548 - ANAL 043906 

MORRISON, Kimberley A. 

Differentiating between Physically Violent and Nonviolent Stalkers : An Examination 

of Canadian Cases [Rozdíly mezi násilnými a nenásilnými stalkery].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 3, s. 742 - 751, 9 tab., lit. 76.  

 Tato studie, jako jedna z mála, zkoumá faktory, které diferencují stalkery do dvou 

skupin: stalkeři, kteří 1) pouţívají fyzické násilí, 2) nepouţívají násilí. Výsledky 

ukázaly, ţe stalkeři-násilníci mají obvykle tyto vlastnosti: a) z dřívější doby silnější 

citové pouto k oběti, b) větší psychická fixace na oběť, c) časté slovní výhrůţky, d) 

zkušenost s domácím nebo jiným týráním oběti. V případě násilnických stalkerů se 

téměř vţdy jedná o emocionální vztah k oběti, o motiv hněvu, pomsty, poniţování. 

Podněty pro další výzkum. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010467 - ANAL 043891 

SUHLING, Stefan - WISCHKA, Bernd 

Indikationskriterien für die Verlegung von Sexualstraftätern in eine 

sozialtherapeutische Einrichtung [Kritéria pro umístění pachatelů sexuální kriminality 

do sociálně-terapeutických institucí].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 3, s. 210 - 

226, 2 tab., lit. 60.  

 Podle zákona z r. 1998 měli být pachatelé sexuální kriminality léčeni v sociálně-

terapeutických zařízeních, aby se zabránilo eventuální recidivě. Kapacita těchto 

zařízení se od té doby více neţ zdvojnásobila, ale v 16 spolkových zemích jsou v 

tomto ohledu stále velké rozdíly, z čehoţ vyplývá také rozdílná praxe při umísťování 

a léčbě nových osob. Článek přináší výsledky průzkumu a zároveň rozhovory s 

vedoucímí pracovníky těchto institucí o výše zmíněných kritériích. Průzkum zjistil, ţe 

existují různorodé indikační standardy a ţe je zde relace mezi indikačními kritérii a 

kapacitou té které instituce. Diskuse o změnách současných zákonů a moţném 

zlepšení indikačních kritérií. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010524 - ANAL 044662 

TURAYOVÁ, Yvetta 

Len jedno (po)zastavenie nad kriminalitou? 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 838 - 842.  

 Stoupající trend vývoje kriminality vyţaduje ucelenou s novou strategii kontroly 

kriminality. Základní práva a povinnosti státu a jeho orgánů v této souvislosti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

 



KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010517 - ANAL 043901 

BREITMEIER, Dirk - LANDMESSER, Brita - SCHULZ, Yvonne - ALBRECHT, 

Knut 

Praktikabilität des mobilen Einzelfingerscanners Cross Match MV5 in der 

Leichendaktyloskopie : Sind die mobilen Einzelfingerscanner für den Einsatz bei 

Massenkatastrophen geeignet ? [Pouţitelnost mobilního scanneru Cross Match MV5 

v daktyloskopii mrtvol. Jsou mobilní scannery vhodné pro pouţití v případě velkých 

katastrof ?].  

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 5 - 6, s. 138 - 148, 6 obr., lit. 15.  

 Aplikace mobilního scanneru Cross Match MV5 v daktyloskopii k identifikaci 

mrtvých těl při různém intervalu postmortem. Mobilní scanner byl pokusně pouţit k 

identifikaci 12 mrtvol ve věku od 5 týdnů do 76 let (průměrný interval postmortem 

5.5 dne) a 28 ţivých osob ve věku od 6 týdnů do 87 let. Výsledky experimentu. 

Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010539 - ANAL 044488 

HRADECKÝ, Michal - BROŢ, Jiří 

Skimming platebních karet v roce 2007.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 3, s. 39 - 48, 29 obr.  

 Skimming platebních karet, tři slova, za nimiţ se skrývá rozsáhlá trestná činnost 

převáţně organizovaných skupin pachatelů s mezinárodním prvkem, zčásti latentní a 

téměř vţdy vzhledem ke svému charakteru velice špatně odhalitelná. Rozbor 

nejběţnějších způsobů skimmování platebních karet, a to prostřednictvím bankomatů. 

Tento způsob páchání trestné činnosti je ukázán i na uvedených skutečných 

případech, při kterých došlo k nainstalování těchto zařízení na bankomaty a k jejich 

následnému odhalení, v lepším případě k zadrţení pachatelů. Přehled počtů 

napadených bankomatů (r. 2003 - 2007). 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010374 - ANAL 044433 

KOPECKÝ, Jan 

Technické faktory negativně ovlivňující identifikaci zbraní.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 81 - 93, 12 obr.  

 Moţné problémy při individuální identifikaci střelné zbraně, prováděné znalcem, 

cestou komparačního srovnání vystřelených nábojnic a střel. Úskalí při identifikaci 

zbraně, která s sebou přináší rozvoj technologií ve výrobě střelných zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2008 



010476 - ANAL 043895 

LAUER, Josef 

Qualitätsstandards bei der Spurensuche und -sicherung : Mahr als nur in DNA herum 

"herumstochern" [Standardy kvality při hledání a zajištění stop. Víc neţ jen "hrabat 

se" v DNA]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 6, s. 363 - 364.  

 Dalo by se provokativně říci, ţe zatím postupují praktikové při vyšetřování stop 

víceméně podle intuice, kvalitní zajištění stop tedy nemůţe být vţdy plně zaručeno. 

Postup při zajištění stop na místě činu v souladu s trestním řádem vyţaduje lepší 

speciální výcvik, více času a více personálu. Jen za těchto předpokladů můţe být 

provedena analýza a diferenciace stop v poţadované kvalitě. V článku jsou načrtnuty 

některé problémy a specifické poţadavky.  

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010382 - ANAL 044438 

LISOŇ, Miroslav - POLÁK, Peter 

Taktické aspekty aplikácie prostriedkov pri napľňání účelu operatívno-pátracej 

činnosti.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 138 - 148, 1 tab.  

 Teorie operativní činnosti policie. Prostředky aplikované v OPČ a jejich klasifikace. 

Charakteristika specifických prostředků operativní činnosti. Prostředky operativní 

techniky. Taktické aspekty aplikace prostředků operativní činnosti. Dokumentace 

průběhu a výsledků. Druhy dokumentace. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2008 

 

010377 - ANAL 044436 

POLCAR, Miroslav 

Prvky aktivní bezpečnosti motorových vozidel a kriminalistické stopy. 

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 120 - 129.  

 Některé prvky aktivní bezpečnosti u motorových vozidel při provozu na pozemních 

komunikacích, které mají významný vliv na vznik kriminalistických stop. Jedná se 

zejména o činnost systému ABS a dalších podpůrných systémů motorového vozidla, 

které vytvářejí specifické druhy stop, na pozemní komunikaci mnohdy nezřetelné. S  



tímto souvisí i moţnost jejich vyhledávání, fixace za vyuţití diagnostických přístrojů 

a optických metod detekce, a jejich další vyuţití pro účely trestního řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010380 - ANAL 044437 

STRAUS, Jiří 

Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 2, s. 130 - 137.  

 Současné směry forenzní biomechaniky. Dosavadní zkušenosti ze znalecké praxe. 

Poţadavky praxe na znalecké zkoumání z oboru "Kriminalistika, specializace 

forenzní biomechanika" v podmínkách ČR. Směry rozvoje forenzní biomechaniky 

uvádí autor v následujících aplikacích - biomechanika pádu z výšky, posouzení 

extrémního dynamického zatěţování organismu, biomechanická analýza pádu ze stoje 

na zem nebo pád ze schodů, biomechanická analýza chůze a analýza střetného boje. 

Tyto směry představují 90 procent všech zpracovaných znaleckých posudků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010541 - ANAL 044490 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Vývoj krimilisticko-technické metody - identifikace osob podle ručního písma.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 3, s. 52 - 55, 3 obr.   

 Vznik a vývoj písmoznalectví. Vývoj identifikace osoby podle písemného projevu do 

40. let minulého století. Publikace k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010511 - ANAL 043900 

WELLER, Jens Peter - LARSCH, Klaus-Peter - TESKE, Jörg - TRÖGER, Hans 

Dieter 

Tödliche Vergiftung nach Beibringung von Arsenik mittels präparierter Butter 

[Smrtelná otrava po poţití arzeniku pomocí preparovaného másla ]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 221, 2008, č. 5 - 6, s. 159 - 164, 2 tab., lit. 11.  

 Případ ţeny, která byla otrávena arzenikem preparovaným v másle. Okolnosti 

případu, sdělení dalších osob. Lékařská zpráva. Výsledky pitvy. Podezření z vraţdy. 

Výrok soudu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

 

 



010469 - ANAL 043892 

WIRTH, Ingo - RÖSSLER, Mike 

Probleme der Beweisführung bei einem Sexualmord : Tataufklärung nach mehr als 15 

Jahren [Problémy při provádění důkazů u sexuální vraţdy. Objasnění činu po více neţ 

15 letech].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 6, s. 348 - 354, 3 obr., lit. 7.  

 Charakteristika sexuální vraţdy v porovnání s jinými druhy zabití. Absence 

dřívějších vztahů mezi pachatelem a obětí značně ztěţuje objasnění případu. Někdy je 

identifikace pachatele moţná aţ po testu DNA. Obdivuhodné výsledky moderní 

kriminalistiky přesto nemohou nahradit komplexní provádění důkazů a klasický 

výslech, jak vyplývá z uvedeného konkrétního případu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

010365 - ANAL 044429 

BRÁZDA, Jan - PILAŘ, Radim 

Policejní akademie ČR v Praze a Policie České republiky prohlubují svoji spolupráci.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 6, příloha s. XVI.    

Vzdělávání policistů (tzv. 5. pilíř z reformy policie). V rámci tohoto pilíře se 

rozpracovává nová koncepce policejního vzdělávání, kde jedním z principů je 

sjednotit odpovědnost za policejní školství pod jedním subjektem (policejní 

prezidium), přičemţ MV ČR si ponechá roli legislativní a kontrolní. Dalším 

principem je zavádění bezpečnostní vědy a výzkumu jako standardní činnost i 

Policejní akademie ČR a usilovat o to, aby MV ČR bylo meziresortním 

koordinátorem bezpečnostního výzkumu v ČR. Dohoda o spolupráci mezi PA ČR a 

PP ČR. Interaktivní průvodce občana a policisty – řešení ţivotních situací - projekt. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010405 - ANAL 043887 

KELLY, Raymond W. 

Formulating Best Practices for Nightlife Establishments [Policejní předpisy týkající se 

činnosti nočních klubů].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 5, s. 52 - 58, 1 obr., lit. 1.  

 Po tragických událostech, kdy byly v newyorských nočních klubech zabity dvě mladé 

ţeny, se policie rozhodla zavést zcela nový systém ochrany bezpečnosti v nočních 

klubech, diskotékách a podobných institucích. Hlavní zásady jsou v článku uvedeny 

ve stručném přehledu. Týkají se personálu v nočních klubech, kontroly hostů, 

věkového průměru hostů, činnosti klubu, reagování v kritických situacích, součinnosti  



klubu s policií, apod. Profesionální výcvik zaměstnanců klubu. Všeobecné zásady. 

Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010371 - ANAL 044602 

KIMMERLE, Helnut 

Die "neue" Bundespolizei : Neuorganisation seit März in Kraft ["Nová" spolková 

policie (Bundespolizei). Nová organizace vstupuje v březnu v platnost].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 3, s. 92 - 93, 1 schéma 

 V březnu 2008 vstoupila v platnost nová organizační struktura německé spolkové 

policie. Spolkové policejní prezídium jako centrální řídící orgán. Regionální policejní 

prezídia, inspekce, policejní akademie, pohotovostní policie atd. Jejich umístění a 

úkoly.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

010404 - ANAL 043886 

O'TOOLE, William C. - REYES, Eddie 

Making a Successful Transition to Common Radio Language [Úspěšný pokus o 

sjednocení komunikace mezi policisty pomocí radiové techniky] 

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 5, s. 72 - 75, 1 obr., lit. 3.  

 Stále není vyřešen problém vzájemné komunikace mezi policisty pomocí radiové 

techniky. Policisté se někdy vyjadřují pomocí číselných kódů, ale ty mohou mít v 

různých policejních odděleních různý význam. V článku je uveden přehled všech 

navrhovaných opatření.  

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010485 - ANAL 043897 

OHLEMACHER, Thomas - FELTES, Thomas - KLUKKERT, Astrid 

Die diskursive Rechtfertigung von Gewaltanwendung durch Polizeibeamtinnen und -

beamte : Methoden und Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojektes [Rozprava 

o oprávněném pouţití síly ze strany policistů. Metody a výsledky empirického 

výzkumného projektu].  

In: Polizei und Wissenschaft. - 2008, č. 2, s. 20 - 29, 1 obr., lit. 21.  

 Debata proběhla formou skupinové diskuse (focus groups) v několika spolkových 

zemích. Metody a výsledky projektu. Řešení modelových situací. Různé stupně 

ohroţení. Kdy je pouţití síly ospravedlněno? Faktory, které ovlivňují rozhodování 

policistů v kritických situacích. Výzkumný projekt byl vypracován v letech 

2004/2005 na katedře kriminologie a policejní vědy na univerzitě v Bochumi. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

 



010408 - ANAL 043888 

SERPAS, Ronald W. - MORLEY, Matthew 

The Next Step in Accountability-Driven Leadership : "CompStating" the CompStat 

Data [Další krok v budování policejního managementu zaloţeného na zodpovědnosti : 

zpracování dat v systému CompStat].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 5, s. 60 - 71, 5 obr., 2 tab., lit. 1.  

 Další rozvoj systému CompStat. Statistiky úspěšnosti za poslední období. Vývoj 

kriminality v USA v posledních letech. Kritika systému CompStat. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010373 - ANAL 044604 

TEXTOR, Martin 

Der Taser - Wunderwaffe oder Folterinstrument? [Taser – zázračná zbraň nebo 

mučící nástroj?]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 3, s. 121 - 123, 1 obr. 

 Problematika taserů jako součásti policejní výzbroje a jejich pouţívání. Technická 

podstata taseru, jeho vývoj. Tasery jako alternativa pouţití střelné zbraně. P. 

Pouţívání taserů v současné policejní praxi a jeho rizika. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

010400 - ANAL 044612 

BĚLINA, Miroslav 

Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 3 - 4 [vyd. 2008], s. 7 - 21.  

 Postavení českého pracovního práva v systému práva ES a v rámci českého právního 

systému. Vývojové trendy pracovního práva a jeho emancipace. Odlišnosti 

občanského a pracovního práva. Hodnocení nového zákoníku práce zejména z 

hlediska jeho vztahu k právu občanskému. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010397 - ANAL 044609 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Ratifikace statutu Mezinárodního trestního soudu opět na stole.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 11, úv. str. 2.  



Mezinárodní trestní soud (MTS) jako stálý mezinárodní trestní tribunál, který stíhá a 

trestá pachatele nejzávaţnějších zločinů podle mezinárodního práva a zabývá se na 

rozdíl od Mezinárodního soudního dvora odpovědností jednotlivců, nikoli států. 

Uplatnění zásady komplementarity ve vztahu k jurisdikci národních států. Proces 

ratifikace v ČR - dosud neuzavřeno, ČR je jediným členským státem EU, který 

Římský status MTS neratifikoval. Politické důvody pro a proti ratifikaci. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010383 - ANAL 043885 

BRENNEISEN, Hartmut 

Anhalte- und Sichtkontrollen nach der Reform des Polizeirechts in Schleswig-

Holstein [Právo zadrţení a kontroly osob po reformě policejního práva v Šlesvicku-

Holštýnsku.].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 5, s. 312 - 318, lit. 30.  

 Kontroly patří ke standardním opatřením, prováděným v policejní praxi. Jejich účel 

můţe být různý, od ochrany před nebezpečím aţ po trestní stíhání. Kontroly 

prováděné v rámci boje proti kriminalitě se v tomto systému pohybují mezi 

preventivním a represivním typem kontrol. Po novelizaci všeobecného policejního 

práva v Šlesvicku-Holštýnsku se odstranily některé sporné body, ale problém jak 

sjednotit tuto oblast policejního práva s ústavním zákonem stále přetrvává. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010399 - ANAL 044611 

České pracovní právo v kontextu evropského práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 3 - 4 [vyd. 2008], 126 s.  

 Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského práva. Akademické 

postupy ve sbliţování pracovního práva v EU. Náhrada mzdy po dobu pracovní 

neschopnosti v mezinárodním srovnání. Otázky právního postavení vrcholového 

managementu kapitálových společností z pohledu pracovního práva. Úkony směřující 

ke skončení pracovního poměru v kontextu českého a komunitárního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010403 - ANAL 044615 

DOUBRAVOVÁ, Dagmar - DEMNER, Marek - SVOBODOVÁ, Marie 

Program Získej zaměstnání nabízí šanci osobám po výkonu trestu.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 25, příl. Dotace, s. 44 - 45, 1 tab. Sek.inf.p.: Dotace - 

poradce pro evropské fondy. - 4, 2008 

 Motivační a učební program Získej zaměstnání určený pro osoby po výkonu trestu. 

Jeho dlouhodobým cílem je zlepšit přístup k zaměstnání a pracovnímu uplatnění 

příslušníkům skupin ohroţených sociálním vyloučením a specifickým cílem je zvýšit  



šance osob s kriminální minulostí nalézt a udrţet si zaměstnání. Sdruţení pro probaci 

a mediaci v justici (SPJ) a jeho činnost. Zkušenosti z praxe.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010410 - ANAL 043573 

JOUZA, Ladislav 

Ochrana osobních práv zaměstnance.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 6, s. 34 - 38.  

 Ochrana osobnosti zaměstnance a osobních údajů podle platného zákoníku práce. 

Moţnosti ochrany osobnostních práv podle tiskového zákona. Práva a povinnosti 

zaměstnavatele podle zákona o ochraně osobních údajů. Kategorie osobních údajů 

zaměstnance, oprávněnost vyţadovat a shromaţďovat údaje, údaje se souhlasem 

zaměstnance a údaje, které nelze poţadovat. Záznamy, které je zaměstnavatel povinen 

uschovávat. Ochrana zaměstnance před neobjektivním posudkem o pracovní činnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010409 - ANAL 043572 

MAREK, Karel 

Smlouva o tichém společenství.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 6, s. 25 - 27, lit.  

 Tiché společenství umoţňuje zapojení dalších subjektů do podnikání a soustředit 

volné prostředky. Základní obsah smlouvy o tichém společenství podle paragrafů 673 

a 681 obchodního zákoníku. Moţný předmět vkladu tichého společníka, jeho podíl a 

zánik účasti. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010401 - ANAL 044613 

PICHRT, Jan 

Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových 

společností z pohledu pracovního práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2007, č. 3 - 4 [vyd. 2008], s. 61 - 79.  

 Problematika souběhu výkonu vedoucí funkce vykonávané u zaměstnavatele v 

pracovněprávním vztahu s výkonem funkce člena statutárního orgánu u téhoţ 

zaměstnavatele - kapitálové společnosti - s ohledem na novou úpravu 

pracovněprávních vztahů v zákoníku práce a zákonné vymezení účastníků 

pracovněprávních vztahů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 



010378 - ANAL 044605 

Procesní ochrana kolektivních zájmů = Schutz der kollektiven Interesen im 

ZivilprozessrechtEd. Luboš Tichý.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 4 [vyd. 2008], 122 s.  

 Sborník ze semináře. Moţná reflexe kolektivní ochrany v civilním procesu v českém 

právním řádu. Význam fenoménu kolektivní ochrany v Německu, analýza jeho 

vývoje. Tzv. class action jako nový typ procesní ochrany v USA a její vliv na 

evropskou právní úpravu hromadných ţalob a kolektivní ochrany. Porušování 

hmotněprávních zájmů, jejich prosazování zejména v oblasti ochrany spotřebitele. 

Analýza platné právní úpravy tzv. kolektivní ţaloby v národních právních řádech 

členských států EU. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010360 - ANAL 044427 

Reforma policie - legislativní změny : 1. část.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 6, příloha s. 1.- 8.  

 Reforma Policie České republiky a související problematika vnitřní bezpečnosti. 

Reforma a jejich 10 pilířů. Zákon o Policii ČR a tzv. Změnový zákon. Nová 

oprávnění policie: Donucovací prostředky a pouţití zbraně, vstupy do ţivnostenských 

provozoven, vykázání, oprávnění při pátrání po osobách a věcech, oprávnění k 

zajištění, odstranění a zničení věci, rušení elektronického komunikačního provozu, 

získávání provozních a lokalizačních údajů při boji s terorismem. Veřejný pořádek a 

bezpečnost. Dohled na bezpečnost silničního provozu. Správní a občanskoprávní 

řízení. Trestní řízení.Úhrady nákladů. Změna zákona o obecní policii. Inspekce 

policie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010384 - ANAL 044608 

SMOLÍK, Petr 

Meze uţití skupinové ţaloby v českém civilním procesu : Současnost a vyhlídky.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 4 [vyd. 2008], s. 105 - 122.  

 Analýza platné právní úpravy a srovnávací popis některých právních úprav 

kolektivní, resp. skupinové ţaloby, které byly na základě směrnice 98/27 rozvinuty v 

jednotlivých národních právních řádech členských států ES. Procesní aspekty podle 

občanského soudního řádu, podle obchodního zákoníku a podle zákona na ochranu 

spotřebitele. Postavení ţalobce v řízení o skupinových ţalobách. Ochrana 

subjektivních práv a ochrana veřejného zájmu. Povaha rozsudků ve vztahu k 

nárokovanému plnění a náhradě škody. Oblasti a prostředky ochrany (ochrana 

spotřebitele, nekalá soutěţ, ochrana akcionářů, ochrana ţivotního prostředí a 

veřejného zdraví). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 



010381 - ANAL 044607 

TICHÝ, Luboš 

Procesní ochrana kolektivních zájmů : Přehled a řešení.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 4 [vyd. 2008], s. 45 - 64.  

 Institut class action (ţaloba, kterou se uplatňuje náprava nejen svých vlastních práv, 

ale i práv značného počtu jiných osob), jeho vznik a vývoj (USA, Velká Británie). 

Procesní instituty, které z class action vycházejí - ţaloba hromadná a ţaloba 

kolektivní. Otázka nutnosti rozvíjet tento institut v českém právním řádu. Zkušenosti 

komunitárního práva a práva kontinentálních členů ES. Pojmologické a 

terminologické otázky. Problematika legislativního zajištění kolektivních zájmů v 

českém právním řádu a v evropském právu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010398 - ANAL 044610 

VYHNÁLEK, Ladislav 

Omezení osobní svobody ve světle ústavních principů : K ústavní konformitě zajištění 

cizince.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 11, s. 408 - 414.  

 Nástin právní úpravy zajištění cizince - oprávnění policie zajistit cizince staršího 15 

let, jemuţ bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění nebo za 

účelem jeho předání či průvozu. Ústavní zakotvení zajištění cizince a mezinárodní 

dokumenty o ochraně lidských práv a svobod. Princip rovnosti - cizinci a občané 

státu. Srovnání zajištění cizince a vazby, zajištění cizince a převzetí do ústavní 

zdravotnické péče, zajištění cizince a zadrţení. Princip proporcionality. Praktické 

důsledky úpravy zajištění cizince. Srovnání se zahraničím. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010379 - ANAL 044606 

ZOULÍK, František 

Problematika hromadných ţalob se zřetelem k českému právu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 4 [vyd. 2008], s. 11 - 19.  

 Pojem hromadná ţaloba jako specifická ochrana kolektivních zájmů, která umoţňuje 

spojení nebo spolupráci hromadně ohroţených subjektů proti subjektu, proti němuţ 

by izolovaně měli horší nebo omezené procesní moţnosti (např. spotřebitelé proti 

obchodnímu řetězci). Legitimace k hromadné ţalobě (věcná a procesní) a uplatnění 

hromadné ţaloby. Právní úprava této problematiky v právu evropských států a v ČR. 

Základní problémy hromadné ţaloby. Podněty de lege ferenda ke kodifikaci. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



010419 - ANAL 043576 

BEHAN, Cormac - O'DONNELL, Ian 

Prisoners, Politics and the Polls [Vězni, politika a volby].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 3, s. 319 - 336, 1 tab., lit. 51.  

 Právo volit u osob odsouzených k trestu odnětí svobody a ve výkonu tohoto trestu. 

Právní stanoviska a platná právní úprava v některých zemích. Argumenty pro a proti 

volebnímu právu odsouzených osob. Podrobně k irské legislativě, která od roku 2006 

právo volit vězňům přiznává. Vývoj a platná legislativa k těmto právům vězňů v 

Izraeli, Kanadě, Jihoafrické republice, Velké Británii a ve státech USA. Některé další 

podrobnosti legislativních úprav (volební právo a probace, podmíněné propuštění, 

alternativní tresty, apod.).  

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010413 - ANAL 044617 

JIRUŠKOVÁ, Iveta 

Aplikace zásady ne bis in idem podle článku 54 a násl. Schengenské prováděcí 

úmluvy v judikatuře Soudního dvora.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 4, s. 16 - 23.  

 Podstatné závěry, ke kterým ve svých rozhodnutích dospěl Soudní dvůr při výkladu 

zásady ne bis in idem, upravené v č. 54 a násl. Schengenské prováděcí úmluvy. Právní 

základ těchto rozhodnutí a jednotlivé kauzy. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010415 - ANAL 044619 

KUČERA, Pavel 

Vraţda v anglickém trestním právu.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 171 - 175.  

 Vraţda jako nejzávaţnější z trestných činů proti lidskému ţivotu. Anglické trestní 

právo (Anglie, Wales) ji řadí mezi delikty souhrnně označované termínem homicide 

(usmrcení člověka), kam bývají řazeny i trestné činy zabití, zabití novorozeněte a 

způsobení smrti nebezpečným řízením či řízením pod vlivem alkoholu či drog.  

Vnitřní a vnější stránky deliktu homicidia, tresty za vraţdu (doţivotí a jeho fáze). 

Určité zvláštní případy, které musely anglické soudy v souvislosti s usmrcením 

člověka řešit.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010430 - ANAL 042938 

KUČERA, Pavel 

Pokus trestného činu: Nástin historického vývoje.  



In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 32 - 42.  

 V článku je popisován náhled na pokus trestného činu a trestnost takového pokusu a 

vývoj příslušné právní úpravy,i právní teorie od doby starověkého Říma přes 

středověké nazírání na tuto problematiku v evropských zemích aţ po moderní úpravy, 

končící dosud platným, i kdyţ mnohokrát novelizovaným trestním zákonem z r. 1961. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010426 - ANAL 042934 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Milan 

 Několik poznámek k navrhovaným změnám právní úpravy účasti Policie České 

republiky při vyšetřování dopravních nehod.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 3 - 4.  

 Autoři se zabývají v současné době velmi diskutovaným problémem změn právní 

úpravy účasti Police ČR při vyšetřování dopravních nehod, podle nichţ by povinnost 

informovat policii o dopravní nehodě nastala aţ při škodě přesahující 100 000 Kč a 

upozorňují na moţné negativní následky takového rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010428 - ANAL 042936 

LINHARTOVÁ, Karolína 

Právní úprava obchodování s lidmi v České republice.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 25 - 29.  

 Nepříliš frekventované téma je obsahem článku, který popisuje aktuální českou 

právní úpravu, umoţňující postihovat jednu z nejrozšířenějších aktivit 

organizovaného zločinu, pro nějţ je ČR státem původu obětí, tranzitním i cílovým. 

Uváděny jsou i některé zahraniční úpravy včetně legislativy Evropské unie i dopad 

imigrační politiky na tuto oblast. 

CZ - cze: PA: 2008 

 

010431 - ANAL 042939 

LIPŠIC, Daniel 

Trest smrti - áno či nie? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 42 - 47.  

 Autor článku se zamýšlí nad otázkou, která se zdála jiţ být v rámci evropské 

civilizace jednou provţdy vyřešena. Jedná se o trest smrti, který základní právní 

dokumenty jednotlivých států i evropských orgánů nepřipouštějí. Přesto je k němu v 

poslední době otevírána diskuse a autor příspěvku se spíše přiklání k jeho 

znovuzavedení. 

CZ - sla: PA: če/2008 



010416 - ANAL 044620 

MALENOVSKÝ, Radek 

Ještě jednou k dovolacímu důvodu dle paragrafu 265b odst. 1 písm.g) TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 176 - 185.   

 Reakce na článek L. Hanuše (Trestněprávní revue 2008/1). Zabývá se jednak 

základními odbornými, ale i profesně etickými aspekty diskurzu, jednak vstupuje do 

zevrubné polemiky s L. Hanušem ohledně předmětu a cíle původního autorova článku 

publikovaného v čísle 2/02007. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010417 - ANAL 044621 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K realizaci povinné mlčenlivosti advokáta v trestním řízení : K tomu, ţe nadrţováním 

můţe být i pomoc ze strany advokáta (obhájce)  směřující k oddálení trestního stíhání 

jeho klienta. K tomu, zda vztah advokáta a jeho klienta můţe mít povahu osob  

blízkých.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 187 - 189.  

 Vzájemný vztah důvěry mezi advokátem (obhájcem) a jeho klientem (obviněným 

nebo podezřelým) je chráněn povinností mlčenlivosti advokáta o skutečnostech, o 

nichţ se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních sluţeb. Tuto povinnost však 

nelze realizovat uvedením nepravdivých údajů k dotazu orgánu činného v trestním 

řízení. V případě, ţe advokát (obhájce) neodmítne odpovědět na poloţenou otázku, 

ale záměrně uvede nepravdu, aby jeho klient unikl trestnímu stíhání nebo získal jinou 

výhodu, lze za splnění dalších podmínek povaţovat za trestný čin nadrţování a nelze 

se v tomto případě dovolávat beztrestnosti, protoţe vztah advokáta a klienta není 

poměrem osoby blízké. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010414 - ANAL 044618 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Příručka k vydávání evropského zatýkacího rozkazu : Praktická pomoc pro soudce a 

státní zástupce.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 165 - 171.  

 Evropský zatýkací rozkaz je jiţ pevně právně zakotvenou součástí justiční spolupráce 

v trestních věcech a je standardním nástrojem pro zajištění přítomnosti obviněného 

pro účely trestního stíhání nebo odsouzeného pro výkon trestu odnětí svobody. 

Zároveň funguje jako nástroj principu vzájemného uznávání rozhodnutí v justiční 

praxi členských států. Vytvoření, význam a přínos příručky pro justiční praxi k 

vydávání evropského zatykače. Členění a obsah příručky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 



010429 - ANAL 042937 

PLEVA, Mojmír 

Nad jedním rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 29 - 32.  

 Jedná se o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 6.6.2006, sp. zn. 5 To 43/2006, 

které se týkalo práva odsouzeného podat u soudu návrh na započtení doby přerušení 

výkonu trestu odnětí svobody z váţných zdravotních důvodů do výkonu trestu odnětí 

svobody. Autor odhaluje určitý rozpor ve výkladu některých souvisejících právních 

ustanovení a navrhuje, jak tento rozpor odstranit. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010412 - ANAL 044616 

RIGEL, Filip 

Poskytování soudních rozhodnutí prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k 

informacím.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 4, s. 3 - 8.  

 Svobodný přístup k informacím jako významný kontrolní mechanismus ve veřejné 

správě i mimo ni. Povinné subjekty podle zákona č. 106/19989 Sb. a problematika 

poskytování pravomocných rozhodnutí soudů (zákon č. 61/2006 Sb.). Proces 

poskytování informací (soudních rozhodnutí). Soudní praxe v této oblasti, 

problematika anonymizace poskytovaných rozhodnutí a její spornost. Ochrana proti 

neposkytnutí informace. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010427 - ANAL 042935 

ŘÍHA, Michal 

K trestnému činu zanedbání povinné výţivy.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 6, s. 17 - 25.  

 Několik úvah o charakteru trestného činu zanedbání povinné výţivy v souvislosti s 

tím, ţe soudem stanovená vyţivovací povinnost vţdy zní na plnění konkrétního 

peněţního ekvivalentu a z toho vyplývá názor, ţe trestní zákon postihuje jako 

pachatele toho, kdo neplatí soudem stanovené výţivné. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010425 - ANAL 044623 

SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR (SRN) 

Domlouvání trestného činu pachateli ; Přel. Jan Hájek.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 191 - 192.  



Při domlouvání trestného činu se nepředpokládá, ţe musí být dohodnuty veškeré 

podrobnosti zamýšleného činu. Je dostačující, je-li čin konkretizován ve svých 

základních rysech. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010421 - ANAL 044622 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K účinnosti a důkazní síle rekognice.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 6, s. 189 - 191.  

 Pokud policejní orgán opomene uvést v protokolu, na základě jakých skutečností 

povaţoval úkon za neodkladný nebo neopakovatelný, nejde o absolutní, ale jen 

relativní neúčinnost takového úkonu. V řízení před soudem lze tuto vadu napravit 

svědeckým výslechem dotyčného policejního orgánu a osoby přizvané k jeho 

provedení. Ale i kdyţ rekognice in natura a předcházející svědecký výslech  

poznávající osoby byly provedeny jako neodkladné nebo neopakovatelné úkony 

formálně řádně, nelze jejich důkazní sílu přeceňovat, pokud byly provedeny bez 

přítomnosti obhájce, popř. obviněného (Evropská úmluva o lidských právech). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010510 - ANAL 044650 

BOBEK, Michal 

Odpovědnost za škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 12, příl. s. 1 - 19.  

 Ucelený rozbor problematiky odpovědnosti za škodu způsobenou porušením práva 

ES v kontextu českého právního řádu. Přehled jednotlivých typů odpovědnosti za 

škodu v rámci práva ES a popis jejich vývoje. Podmínky odpovědnosti stanovené 

judikaturou Soudního dvora. Jednotlivé prvky odpovědnosti, odlišnost odpovědnosti 

za porušení práva ES od odpovědnosti za škodu způsobenou ve vnitrostátních 

případech posuzovaných podle platné české právní úpravy. Příslušnost soudů pro 

projednání ţaloby, aplikační praxe sporů z odpovědnosti za škodu způsobenou 

členským státem před soudy členských států. Současná česká právní úprava, právní 

rámec veřejnoprávní odpovědnosti zakotvené v zákoně č. 82/1998 Sb. Konstatováno, 

ţe ČR neplní závazky vyplývající pro ni z práva ES. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010464 - ANAL 042941 

ČAPEK, Jan 

Právo rodičů na styk s dětmi a určení otcovství ve světle judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva.  

In: Soudce. - 10, 2008, č. 6, s. 17 - 31.  



 Stručná analýza článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

týkajícího se práva rodičů na styk s dětmi a určení otcovství a paternitních sporů.  

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Závěr - principy, jeţ lze vyvodit 

z jednotlivých rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010482 - ANAL 044628 

DAVID, Vladislav 

Spravedlnost a mezinárodní právo veřejné.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 229 - 236.  

 Vztah pojmů spravedlnost a právo, spravedlnost a zákon. V mezinárodním právu je 

pojem spravedlnost neznám, je pouţíván "jen" jako právní kritérium ke zdůraznění 

výsledků diplomatického jednání završeného konsensem států, při programových 

prohlášeních apod. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010468 - ANAL 044477 

DOSTÁLOVÁ, Soňa 

Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí - 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 7, s. 5 - 7.  

 Nález Ústavního soudu, který se zabýval řádným zjišťováním skutkového stavu ve 

věci osmileté dívky, která byla údajně protiprávně zadrţení, proţila většinu svého 

ţivota v Izraeli. Její rodiče byli manţelé a svoji dceru měli ve společné péči. V roce 

1999 matka dívky odešla do ČR, i s dcerou a do Izreale se jiţ nevrátila. Otce izraelské 

národnosti následně podal prostřednictvím ústředního orgánu na navrácení dítěte 

dítěte podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů 

dětí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010472 - ANAL 044480 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Vývoj legislativní úpravy dobrovolnictví v zahraničí a v České republice.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 13, s. 16 - 17, 1 obr.  

 Pro dobrovolnické hnutí byl významným rok 2001, který byl vyhlášen OSN rokem 

dobrovolníků. Ta v rámci celosvětové kampaně dobrovolnictví podpořila, upozornila 

na aktivity dobrovolníků a přiměla řadu zemí, aby dobrovolnictví zahrnuly do svého 

právního řádu. V CR vznikla právní zákonná norma upravující dobrovolnictví v roce 

2002 (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě). Smysl zákona. Udělování  



akreditací. Dobrovolnictví v zahraničí a v ČR. Nepřímá novela zákona o  

dobrovolnické sluţbě. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010440 - ANAL 043585 

HELEŠIC, František 

Druţstevnictví v politickém systému.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 7, s. 774 - 784, lit.  

 K existenci druţstev v ČR a ve světě. V EU existuje na 300 tisíc druţstev a jsou ve 

všech členských státech. Ze závěrů Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 

Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "O podpoře druţstev v 

Evropě" z roku 2003. Místo a úloha druţstevnictví v politickém systému. Direktorát 

pro druţstevnictví v EU, výlučná působnost členských států EU v otázkách 

druţstevnictví a stav v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010477 - ANAL 044624 

HULMÁK, Milan 

Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém a procesním.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 49 - 60. 

 Mezinárodní právo soukromé projevuje ochranu spotřebitele zejména omezením 

volby práva tak, aby nemohla být omezena ochrana poskytovaná národním právem. 

Právo spotřebitele je rozhodné pro daný závazkový vztah, nebo se stanoví, ţe ochrana 

spotřebitele podle tohoto práva nemůţe být volbou sníţena. Zvláštní ustanovení 

Římské smlouvy o ochraně spotřebitele a zdůraznění významu imperativních norem (i 

v občanském zákoníku). Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu procesním 

(stanovení tzv. nerovné příslušnosti). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010452 - ANAL 044466 

KUBÍNEK, Tomáš 

Bezpečnost informací ve firmách.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 13 - 22, 13 obr., lit. 19. 

 Pohled na bezpečnost informací z perspektivy běţné organizace. Přehled informací, 

které jsou chráněny právním rámcem ČR, zamýšlí se nad některými principy 

pouţívanými k jejich ochraně. Systém řízení bezpečnosti informací podle řady 

standardů ISO/IEC 27000. Rozdělení informací. Bezpečnostní atributy informace. 

Hierarchické klasifikační úrovně a nehierarchické kategorie informací. Systém  



managementu bezpečnosti informací ISMS. Role managementu organizace v systému 

řízení bezpečnosti informací. Fáze ustavení ISMS. Zavedení a provozování ISMS. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010470 - ANAL 044478 

LUŢNÁ, Romana 

Kontakt rodičů s dítětem, u kterého byla nařízena ústavní výchova.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 7, s. 13 - 14.  

 Nařízení ústavní výchovy je významným zásahem do vztahu rodičů a dětí, ke 

kterému soud přistupuje ve smyslu ust. paragrafu 46 zákona o rodině v případě, ţe 

výchova dítěte je váţně ohroţena nebo nevedla k nápravě. Jestliţe je to v zájmu 

nezletilého nutné, můţe soud nařídit ústavní výchovu nebo svěřit do péče zařízení pro 

děti vyţadující okamţitou pomoc i v případě, ţe jiná výchovná opatření 

nepředcházela. Omezení rodičovské zodpovědnosti na základě rozhodnutí soudu. 

Faktické omezení rodičovské zodpovědnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010471 - ANAL 044479 

NOVÁ, Hana 

Rodičovská zodpovědnost v českém právu.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 7, s. 19 - 22.  

 Prazákladní, výsostný vztah mezi rodiči a dětmi, jak je vyjádřen v právu. Pojem 

"rodičovská zodpovědnost". Zákon č. 94/1963 Sb., zavedl pojem "rodičovská práva". 

Účastníci vztahu. Vznik rodičovské zodpovědnosti. Obsah pojmu rodičovská 

zodpovědnost. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010478 - ANAL 044625 

PELIKÁNOVÁ, Irena 

Některé aspekty komunitárního práva deliktní odpovědnosti státu ve vazbě na české 

odpovědnostní právo.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 155 - 170.  

 Odpovědnost jako významný právní institut, její podstata, postih protiprávního 

chování a kompenzační prvek. Vymezení zájmů, jejichţ ochrana je zabezpečována 

pomocí právní odpovědnosti a vymahatelnosti práva. Komunitární odpovědnostní 

právo a jeho východiska. Odpovědnost státu a odpovědnost evropských institucí podle 

komunitární judikatury: předpoklady vzniku odpovědnosti, zrušení nezákonného aktu, 

vztah zrušení aktu a odpovědnosti za škodu, odpovědnost členského státu za škodu.  



Nedostatečná česká právní úprava, která v zákoně o odpovědnosti za škodu 

způsobenou veřejnou mocí dokonce zásadně odporuje právu komunitárnímu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010480 - ANAL 044626 

RADVANOVÁ, Senta - SMOLÍK, Petr 

"Fingovaná manţelství" v českém právu : Poznámky k novele cizineckého zákona.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 181 - 194.  

 Právní problémy, které přinášejí manţelské či rodinné vztahy s cizím prvkem. Jedním 

z nich jsou tzv. fingovaná manţelství cizinců s českými občany a v souvislosti s tím i 

otázka fingovaných otcovství. Základní lidská práva a uzavírání manţelství občana 

ČR s občanem členského státu EU či s občanem nečlenské země. Souvislost s 

oprávněností pobytu cizince na území ČR. Problematika fingovaných manţelství 

uzavřených kvůli získání trvalého pobytu či občanství a fingovaného otcovství za 

účelem legalizace pobytu cizince. Právní úprava této problematiky v cizineckém 

zákoně z hlediska práva rodinného a ochrany lidských práv. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010437 - ANAL 043583 

ŠEJVL, Michal 

Aplikace práva ES národními soudy a res judicata.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 7, s. 713 - 737, lit.  

 Problematika dopadu aplikace práva ES na zásadu rei judicatae. Popis projednávání a 

rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Lucchini. Rozbor a kritika tohoto 

rozhodnutí. Judikatura ESD a národní procesní autonomie. Moţné dopady rozhodnutí 

ve věci Lucchini na aplikaci práva ES v českém soudnictví. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010434 - ANAL 043581 

TICHÁ, Tereza 

Nová právní úprava na úseku ohlašovacích povinností při znečišťování ţivotního 

prostředí.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 6, s. 10 - 15.  

 Právní rámec pro zřízení Integrovaného registru znečišťování ţivotního prostředí 

(IRZ) v ČR, zákon č. 25/2008 Sb. Základní poţadavky evropské právní úpravy a 

struktura nového zákona. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, 

kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Schéma  



ohlašování, okruh povinných osob a rozsah ohlašovací povinnosti. Centrální 

ohlašovna, kompetence a kontrolní systém Ministerstva ţivotního prostředí ČR. 

CZ - cze: bv/2008 

 

010439 - ANAL 043584 

ZBÍRAL, Robert 

Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva 

In: Právník. - 147, 2008, č. 7, s. 752 - 773, lit.  

 Problematika vystoupení ze svazku států a vystoupení členského státu z EU nebo z 

některých jejích struktur. Výzkum moţností, důvodů a následků vystoupení z EU. 

Vystoupení z EU jako především politické rozhodnutí, EU nemá nástroj, jak 

takovému případnému rozhodnutí přímo zabránit. Problémy a praktické obtíţe 

spojené s vystoupením. Analýza relevantních legislativních přístupů v teorii i praxi. 

K uplatňování evropského, unijního a mezinárodního práva. Závěr a výhled do 

budoucna. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010481 - ANAL 044627 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela 

Několik slov k zániku registrovaného partnertsví.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 223 - 226.  

 Nezdařený zákon o registrovaném partnerství (č. 115/2006 Sb.). Problematika zániku 

registrovaného partnerství a návrh nového občanského zákoníku se zřetelem k 

mezinárodnímu právu soukromému. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010516 - ANAL 044655 

BUZEK, Lukáš 

Právo a omylnost. In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 5, s. 21 - 30.  

 Právo jako specifický způsob, jímţ se společnost vyrovnává s výzvami a potřebami 

spojenými s existencí člověka ve společnosti.  Jedním z jeho základních rizik je 

potencionální omylnost. Odrazy omylnosti v právu a její reflexe v procesním právu. 

Omyly skutkové a právní, opravné prostředky. Odůvodnění rozhodnutí o přezkumu 

rozhodnutí. Opravné prostředky a jejich omezování. Opravné prostředky ve vztahu k 

omylnosti, zjišťování skutkového stavu věci, procesní záruky, míra jistoty a důkazní 

břemeno. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



010519 - ANAL 044657 

CEHLÁR, Vladimír 

Mediácia ako alternatíva v trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 788 - 794.  

 Mediace a její implementace v trestním právu jako alternativní moţnost 

mimosoudního řešení sporu. Činnost probačního a mediačního úředníka v procesu 

mediace. Realizace odklonu od trestního řízení v procesu mediace. Rozdílné vnímání 

a hodnocení mediace, které je determinováno malou informovaností. Nekoncepčnost 

v oblasti metodiky mediace a návrh řešení. Statistiky. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010512 - ANAL 044651 

ČEBIŠOVÁ, Taisia 

Czech POINT - nový fenomén v české veřejné správě.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 12, s. 447 - 452.  

 Analýza vzniku, právní zakotvenosti a fungování projektu Czech POINT. Právní 

povaha jeho kontaktních míst. Postup realizace projektu, jeho slabiny a výhody. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010503 - ANAL 044645 

DÁVID, Radovan 

Vstup státního zastupitelství do civilního řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 6, s. 7 - 14.  

 Státní zastupitelství podle současné právní úpravy disponuje poměrně širokými 

oprávněními v občanském soudním řízení, do nějţ můţe aktivně zasáhnout. Základní 

přehled této právní úpravy, vymezení postavení státního zastupitelství v občanském 

soudním řízení a konkrétní procesní oprávnění. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010483 - ANAL 044629 

HNÍDEK, Bohumil - CELÁ, Andrea 

K některým problémům aplikace readmisních dohod a nařízení Dublin 2 : Vztah 

mezinárodního a komunitárního práva v oblasti azylové politiky.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 237 - 242.  



Nařízení Rady č. 343/2003 (Dublin 2) stanovující kritéria a mechanismy pro určení 

členského státu ES/EU odpovědného za posouzení ţádosti o azyl podané v jenom z 

členských států státním příslušníkem třetího stát. Povinnost odpovědného členského 

státu převzít či přijmout zpět ţadatele o azyl na své území, posoudit jeho ţádost a v  

případě jejího zamítnutí přijmout taková opatření, aby neúspěšný ţadatel opustil 

území členských států. Právní povaha nařízení Dublin 2 a z něj plynoucích 

readmisních dohod, které jsou smlouvami mezinárodními. Vztah mezinárodního a 

komunitárního práva v oblasti azylové politiky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010515 - ANAL 044654 

KOSAŘ, David 

Lustrace a běh času aneb (jak dlouho) mohou české lustrační zákony ještě přeţít? 

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 5, s. 7 - 21.  

 Problematika účinnosti a ústavnosti lustračních zákonů v současnosti. Základní 

charakteristické rysy českých lustračních zákonů a jejich časově omezená platnost. 

Shrnutí judikatury Federálního ústavního soudu a Ústavního soudu ČR k ústavnosti 

lustračního zákona. Specifika českých lustračních zákonů a hlavní důvody jejich 

kritiky. Zahraniční srovnání, judikatura Evropského soudu pro lidská práva. České 

lustrační zákony z hlediska ESLP a otázka jejich eventuálního zrušení Ústavním 

soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010507 - ANAL 044649 

LIPERTOVÁ, Šárka 

Vztah správního řádu a principů dobré správy.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 6, s. 41 - 44.  

 Správní dozor je zákonem povolená činnost správy, při které dozorčí orgán sleduje 

chování nepodřízených subjektů ve věcech své specializované působnosti, je v 

podstatě dozorem státním. Právní rámec dozoru a jeho fáze. Zákonná východiska pro 

vztah dozoru a správního řádu. Vyuţití základních zásad výkonu veřejné správy v 

dozorovém procesu. Zásada tzv. dobré správy jako chování orgánů veřejné správy, 

které jim můţe, ale nemusí, předepisovat zákon, ale které po nich adresáti veřejné 

správy mohou spravedlivě poţadovat. Tvorba právních předpisů podle správního 

řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010484 - ANAL 044630 

MRÁZEK, Josef 

Poměr práva mezinárodního soukromého a veřejného.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 255 - 274.  



 Pojetí mezinárodního práva soukromého jako součásti nebo samostatného odvětví 

mezinárodního práva veřejného. Vývoj názorů na tuto problematiku, různé školy a 

charakteristika jejich pojetí. Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého. 

Právní povaha jeho norem a "evropské mezinárodní právo soukromé". 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010514 - ANAL 044653 

SCHEU, Harald 

Trestní právo v napětí kulturního konfliktu.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 5, s. 3 - 7.  

 Mezinárodní a národní koncepce ochrany lidských práv v souvislosti s kulturními 

konflikty, v právním slova smyslu konflikty odlišných norem a principů. Vztah 

individuálních lidských práv k legitimním veřejným právům. Problematika odlišných 

kulturních standardů a praktik a ohroţení lidského ţivota. Klasickým příkladem jsou 

tzv."vraţdy kvůli cti". Německé trestní právo a "vraţdy kvůli cti". Příklady některých 

kauz a rozhodnutí německých soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010513 - ANAL 044652 

SYLLOVÁ, Jindřiška 

Ústava rámcová nebo přímo pouţitelná? : K judikatuře ÚS týkající se prezidenta 

republiky a funkcionářů Nejvyššího soudu.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 12, s. 452 - 455.  

 Na případu sporu okolo jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu se autorka 

zabývá některými aspekty rozhodování Ústavního soudu a interpretace pravomocí 

prezidenta republiky. Působnost Ústavního soudu a pravomoci prezidenta. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010505 - ANAL 044647 

ŠABATA, Karel 

Formální pojetí trestného činu ve Slovenské republice.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 6, s. 31 - 33.  

 Na Slovensku došlo k podstatným změnám trestněprávních předpisů, které přinesly i 

formální pojetí trestného činu, v němţ ale přetrvává i argumentace materiálním 

znakem trestného činu. Definice trestného činu ve slovenské právní úpravě a jeho 

dělení na přečiny a zločiny. Výjimky z formálního pojetí trestného činu. Pojetí  

trestného činu ve vládním návrhu trestního zákona ČR a návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



010506 - ANAL 044648 

ŠANTA, Ján 

Rekodifikovaný Trestný zákon a ním stanovené hranice pre uplatňovanie princípu 

ultima ratio v prípade stíhania tzv. ekonomickej trestnej činnosti.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 6, s. 33 - 39.  

 Problematika právní úpravy stíhání hospodářské trestné činnosti ve spojitosti s 

principem ultima ratio. Vývojové trendy, úkoly a postavení práva ve společnosti 

směrem k zostřování represe. Rozsah kriminalizace jednání definovaných jako trestné 

činy proti majetku a jako trestné činy hospodářské, jejich trestní sazby. Institut účinné 

lítosti. Zásada ultima ratio v praxi. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

010518 - ANAL 044656 

ŠEVČÍK, Marián - PODHRADSKÝ, Milan 

Vyuţitie noriem a postavenia znalca v procesnom konaní súdov rešiacich náročné 

technické problémy.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 775 - 787, lit. 9.  

 Procesní postavení soudního znalce a obsahová stránka znaleckého posudku v řízení 

před soudem. Technická normalizace, znalost daných norem. Komunikace mezi 

účastníky řízení během znaleckého dokazování, místo a význam doplňujících otázek 

adresovaných znalci, vypracování kontrolního posudku. Právní úprava 

soudněznalecké činnosti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010486 - ANAL 044631 

TÝČ, Vladimír 

Pravomoci Evropského společenství k uzavírání mezinárodních smluv.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 1, s. 297 - 303.  

 ES je ve smyslu mezinárodního práva mezinárodní organizací. Bylo zaloţeno 

mezinárodní smlouvou a je autonomní vzhledem k členským státům. Členské státy na 

něj přenesly část svých pravomocí, resp. jejich výkon, a proto je ES způsobilé 

uzavírat mezinárodní smlouvy s třetími zeměmi v oblastech vymezených zřizovací 

smlouvou ES. Postavení mezinárodních smluv sjednávaných ES s třetími státy nebo 

mezinárodními organizacemi v právu ES. Smlouvy uzavírané mezi členskými státy 

ES en bloc a nečlenskými státy (Luganská úmluva). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010525 - ANAL 044663 

BOHŮNKOVÁ, Petra - KAPITÁN, Zdeněk 

Systém uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí.  



In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 6, s. 228 - 235, 1 tab.  

Rozsudky vydané jménem jednoho státu nelze bez dalšího vykonat ve státě druhém. 

Proto váţou státy výkon cizích rozhodnutí na jejich uznání, resp. prohlášení jejich 

vykonavatelnosti. V současnosti je tato problematika upravena v rovině národní, 

mezinárodní a komunitární. Problematika institutů uznání, prohlášení 

vykonavatelnosti, jejich regulace ve věcech občanských a obchodních a jejich výkonu 

na všech úrovních, s důrazem na úpravu komunitární. V tabulce jsou uvedena všechna 

rozhodnutí Evropského soudního dvora, která jsou v článku rozebírána a 

komentována. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010538 - ANAL 044487 

FENYK, Jaroslav - HLAVÁČEK, Jan - KROULÍK, Pavel 

Některé zvláštní způsoby dokazování.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 3, s. 35 - 38, 1 obr., lit. 13.  

 Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. zavedla pět zvláštních způsobů dokazování, 

resp. samostatných důkazních prostředků, jimiţ jsou konfrontace, rekognice, 

vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě (paragraf 104a - 104c). Vedle 

trestněprocesní povahy jsou kriminalistickou vědou povaţovány za metody 

kriminalistické praktické činnosti, zejména pokud jde o plánování, taktiku provedení a 

jejich dokumentaci. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010521 - ANAL 044659 

KEKEŇÁK, Ondrej 

Trovy obhajoby a právo na bezplatnú obhajobu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 805 - 811.  

 Podstata práva na obhajobu a v jeho kontextu důleţitost práva na bezplatnou 

obhajobu nebo obhajobu za sníţenou odměnu. Porušování tohoto práva zejména v 

případech povinné obhajoby a souvislosti s rozhodováním o povinnosti odsouzeného 

na náhradu odměny a výdajů ustanoveného obhájce. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010767 - ANAL 044593 

LUKÁŠOVÁ, Pavla 

Radiace spalin v komínových tělesech.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 9, lit. 2.  

 Poţáry v komínech tvoří kaţdoročně přibliţně 2 procenta z celkového počtu poţárů. 

Tyto poţáry vznikají mimo jiné v důsledku nevhodné koncentrace komína, zazděného  



trámu v komíně nebo kvůli netěsnostem v komínovém plášti. Radiace čistých plynů. 

Plyny s příměsí prachu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010522 - ANAL 044660 

SOJKA, Stanislav 

Trest povinnej práce a problémy s premenou tohto trestu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 812 - 813.  

 Nedostatečná právní úprava výkonu trestu povinné práce jako alternativy k trestu 

odnětí svobody za přečin, která neumoţňuje soudu v případě vyhýbání se 

odsouzeného změnou adresy výkonu trestu povinné práce, přeměnit uloţený trest na 

nepodmíněný trest odnětí svobody. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010520 - ANAL 044658 

ŠANTA, Ján 

K stavu a niektorým príčinám nízkej efektivity postihu trestného činu legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 795 - 804, 1 tab.  

 Reálný stav trestního stíhání trestného činu legalizace zisků z trestné činnosti na 

Slovensku. Skutková podstata trestného činu legalizace zisků z trestné činnosti. 

Základní fáze legalizace: placement, layering, integration. Dokumenty mezinárodního 

práva vztahující se k potírání praní špinavých peněz a analýza aktuálních a zrušených 

slovenských právních norem, z níţ vyplývá absence skutečně účinné právní úpravy 

potírání legalizace zisků z trestné činnosti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010523 - ANAL 044660 

TÓTHOVÁ, Katarína 

Niekoľko úvah k článku 138 Ústavy Slovenskej republiky.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 814 - 818.  

 Významné postavení Ústavního soudu je dané nejen jeho ústavně právním 

zakotvením, ale i bezúhonností personálního sloţení právních autorit, které tvoří jeho 

sbor. Ústava striktně v článku 138 určuje, ţe prezident republiky je povinen soudce 

ústavního soudu odvolat, jestliţe se doví, ţe soudce tohoto soudu byl pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestný čin. Kompetence na odvolání a ústavní důvody 

odvolání. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 



010524 - ANAL 044662 

TURAYOVÁ, Yvetta 

Len jedno (po)zastavenie nad kriminalitou? 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 5, s. 838 - 842.  

 Stoupající trend vývoje kriminality vyţaduje ucelenou s novou strategii kontroly 

kriminality. Základní práva a povinnosti státu a jeho orgánů v této souvislosti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010527 - ANAL 044665 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel 

Princip presumpce neviny platí i v přestupkovém řízení.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 6, s. 264 - 265.  

 Rozhodnutí Ústavního soudu, ţe na základě Listiny základních práv a svobod a 

Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod, které zaručují právo na 

spravedlivý proces v jakémkoli trestním obvinění, ţe i v daném případě 

přestupkového řízení bylo třeba vycházet z principu presumpce neviny. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

010459 - ANAL 044473 

BURDA, Karel 

Současný stav a perspektivy systémů EZS.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 48 - 50, 1 obr., lit. 5.  

 Obsah pojmu "systém elektrické zabezpečovací signalizace" (EZS). Struktura a 

prvky systému EZS. Definice jednotného systému, klasifikace a vysvětlení základních 

prvků. Budoucí vývoj těchto prvků. Shrnutí a závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010497 - ANAL 043588 

GANAME, Abdoul Karim - BOURGEOIS, Julien - BIDOU, Renaud - SPIES, 

Francois 

A global security architecture for intrusion detection on computer networks [Globální 

architektura pro zjištění narušení bezpečnosti počítačové sítě].  

In: Computers and Security. - 27, 2008, č. 1-2, s. 30 - 47, 21 obr., lit. 18.  

 Problematika zjištění skutečnosti a způsobu narušení počítačových sítí. K překonání 

nedostatků klasických bezpečnostních identifikačních systémů se prezentuje vývoj  



distribuovaně uspořádaných bezpečnostních operačních center SOC. Důvody pro 

distribuované SOC (DSOC), jejich výhody a moţnosti. Příklady. Princip činnosti a 

architektura DSOC. Další vývoj. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010493 - ANAL 043586 

HARN, Lein - REN, Jian 

Efficient identity-based RSA multisignatures [Uplatnění kryptografického systému 

RSA v identitě vícenásobných digitálních podpisů].  

In: Computers and Security. - 27, 2008, č. 1-2, s. 12 - 15, lit. 17.  

 Výhody digitálního vícenásobného podpisu při předávání zpráv po internetu, v 

komerčních aj. sítích. Narůstá význam systémů kryptografie s veřejným klíčem, 

nejrozšířenějším je systém RSA. Popis Shamirova podpisového schéma podle 

identity. Výsledky analýzy navrhovaného systému bezpečného přenosu informací pro 

účastníky v rámci vícenásobného podpisu. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010453 - ANAL 044467 

IVANKA, Ján 

Informační bezpečnost a škodlivé softwary.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 23 - 24, 5 obr., lit. 3.  

 Některé z aspektů problematiky informační bezpečnosti v informačních systémech. 

Analýza některých škodlivých programů, které nazýváme škodlivými kódy. 

Schémové znázornění skladby informační bezpečnost. Základní maskovací techniky. 

Zdroj aktivace virů. Základní typy trojských koní. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010456 - ANAL 044470 

JELÍNEK, Michal 

Ochrana osobních údajů.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 31 - 35, 8 obr.  

 Problematika ochrany osobních dat. Zákon o ochraně osobních údajů určuje 

podmínky zpracování osobních údajů. Instalace kamerových systémů a jeho cíle. Při 

vyuţívání kamerového systému musí dojít k vyváţení kamerového systému musí dojít 

k vyváţení práva na ochranu s právem na soukromí. Podmínky pro provoz 

kamerového systému. Bioidentifikace. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 



010455 - ANAL 044469 

KOTYK, Pavel 

Kryptografické zabezpečení hlasové komunikace.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 29 - 30, 1 obr., lit. 3.  

 Problematika zabezpečení hlasové komunikace. Rizika přenosu citlivých údajů 

telefonním kanálem. Situace v zabezpečení hlasové komunikace. Systém TopSec jako 

ucelené efektivní řešení - charakteristika a přednosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010462 - ANAL 044476 

KRAUS, Vít 

Ochrana V. I. P. osoby. Ochrana osob z podnikatelského prostředí.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 58 - 62, 20 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Ochrana osob z podnikatelského prostředí. Preventivní 

opatření proti teroristickým útokům na chráněné osoby - pancéřová vozidla. 

Balistická zkouška bezpečnostního skla. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010458 - ANAL 044472 

MACH, Vlastimil - MITRÍK, Michal 

Špecifiká zabezpečenia bank.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 44 - 47, 3 obr., lit. 14.  

 Specifika zabezpečení bank. Moţnosti zajištění bezpečnosti bank - úschovná místa, 

pokladní přepáţky ve veřejných prostorech. Kompletní zhodnocení významu 

zabezpečení bank. Mechanické zábranné prostředky. Technická ochrana bank. 

Elektronické systémy bezpečnosti. Zhodnocení fyzické ochrany bank. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2008 

 

010454 - ANAL 044468 

TOLAR, Jan 

Bezpečnost dat - bolestné probuzení. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 25 - 28, 4 obr., lit. 7.  

 Popisovaný projekt byl realizován v letech 2003 - 2005 ve společnosti. Popis 

výchozího stavu. Auditní zpráva. Cíle projektu. Varianty řešení. Realizace projektu. 

Výsledek. Zhodnocení a hlavní zjištění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 



010457 - ANAL 044471 

Vize Londýna v roce 2016.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 3, s. 36 - 40, 7 obr.  

 Kamerové systémy, RFID čipy, mobilní telefony a navigační systémy mají zajišťovat 

naši bezpečnost. Zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů analyzuje moţnosti 

vývoje moderních sledovacích technologií, ale i společenské změny, které sledovací 

techniky mohou přinést, uţ přinášejí, a konečně i návrhy, jakým způsobem by měli 

"ochránci soukromí" na tyto změny reagovat. Součástí zprávy je ilustrativní popis 

jednoho týdne v ţivotě obyčejné londýnské rodiny v roce 2006. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

010393 - ANAL 044447 

HODNÝ, Jiří 

Zpravodajská podpora psychologických operací.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 113 - 117, lit. 4.  

 Zpravodajská činnost je nezbytnou součástí psychologických operací (PSYOPS) ve 

všech jejích fázích - od plánování, provádění aţ po vyhodnocení jejich účinnosti. 

Zpravodajské informace shromaţďují, zpracovávají a vyhodnocují zpravodajští 

důstojníci a analytičtí pracovníci jednotek PSYOPS ve spolupráci se zpravodajskými 

orgány ostatních sloţek armády. Hodnocení účinnosti psychologických operací. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010390 - ANAL 044444 

KRÁSNÝ, Antonín - SOCHA, Oldřich 

Operace s efektivním účinkem.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 66 - 75, 5 obr., 1 tab., lit. 6.  

 EBAO - Effect Based Approach to Operations, které je ve skutečnosti integrací 

vojenských a civilních zdrojů a koordinací postupů s cílem dosáhnout poţadovaného 

efektu. Koncepce EBAO. Příčiny vzniku EBAO. Základní charakteristiky EBAO. 

Hlavní myšlenky EBAO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 



010391 - ANAL 044445 

KUČERA, Tomáš 

Co vede k rozvoji protiraketové obrany.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 76 - 85, 10 obr., 1 tab., lit. 25.  

 Postavení myšlenky protiraketové obrany ve strategickém uvaţování od šedesátých 

let do současnosti a tímto způsobem ukázat logiku vývoje, v němţ se střídaly etapy, v 

nichţ byla protiraketové obraně věnována jen okrajová pozornost, s obdobím, kdy do 

rozvoje systému plynuly rozsáhlé investice. Teorie her. Strategické modely. Shrnutí. 

Pouţité zkratky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010389 - ANAL 044443 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Operace EUFOR RD CONGO. 

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 39 - 60, 7  obr., 1 tab., lit. 12.  

 Vojenské operace EUFOR RD CONGO. Nasazení, vedení, operace, vyvedení sil a 

opuštění prostoru operace. Provedení mise EUFOR RD CONGO. Zkušenosti z 

operace E.R.C. Hlavní rysy operace. Plánování a příprava operace. Mnohonásobné 

kooperace a kooperace s misí OSN MONUC. Vyuţití dostupných schopností. 

Operační efektivnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010392 - ANAL 044446 

MARŠA, Jan 

Geografické zabezpečení 1. kontigentu AČR mise ISAF PRT Lógar.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 108 - 112, 2 obr., lit. 1 

 Geografické zabezpečení kontingentů AČR před vysláním do misí spočívá hlavně v 

zabezpečení analogovými produkty, digitálními podklady a daty "na zakázku", které 

svou formou, obsahem, rozsahem, ale i kvalitou v maximální moţné míře odpovídají 

poţadavku konkrétního uţivatele v konkrétním prostoru a čase. Z podkladů a dat v 

digitální formě lze zmínit digitální atlas světa a digitální mapy různých měřítek. 

Vojenští geografové v Lógaru. Mobilní souprava SOUMOP - stručný popis modulů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010394 - ANAL 044448 

NASTOUPIL, Josef 

Taktická vozidla bez osádek.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 172 - 176, lit. 2.  



Úkoly, které mohou plnit vozidla bez osádek v zájmu ozbrojených sil a policie, 

zvláště pro omezení ztrát, a problémy spojené s jejich pouţitím. Úkoly vozidel bez 

osádek. Vozidla bez osádek pro boj ve městě. Vozidla bez osádek pro pozorování a 

střeţení. Vozidla bez osádek pro likvidaci výbušnin. Průzkum zamořených prostorů. 

Hašení poţárů. Autonomie vozidel bez osádek. Velení a řízení. Bezpečnost, účinnost 

a cena. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010388 - ANAL 044442 

PROCHÁZKA, Josef 

Budoucí úkoly ozbrojených sil České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 31 - 38, lit. 10.  

 Změny v poslání a úkolech Armády ČR, které autor dedukuje z dlouhodobých trendů 

vývoje bezpečnostního prostředí. Předpokládané teze vycházejí z předpokladu 

dominující role USA ve světě i kdyţ existují názory, ţe realizace tzv. premptivní 

strategie Spojené státy oslabuje jak finančně, tak pokud jde o lidské zdroje, coţ by 

zpětně mohlo jejich vedoucí roli ve světě ohrozit. Trendy vývoje bezpečnostního 

prostředí. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010396 - ANAL 044450 

RAŠEK, Antonín 

Lokální války 1996 a ohniska napětí 2007.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 2, s. 189 - 195, lit. 3.  

Rec. na : Ohniska napětí ve světě [Monografie] / Mojmír Šlechta. - Praha : Česká 

geografická společnost, s.r.o., 2007. - 187 s.. 

 Studie autora má jednoduchou strukturu. V úvodu se zamýšlí nad světem 21. století a 

Evropou, změn a rozdílů. Dále se věnuje čtrnácti ohniskům napětí, jimiţ jsou: 

Jugoslávie, Rusko, Kavkazsko, Kypr, Izrael, Palestina, Irák, Irán, Afghánistán, Přední 

Indie, Srí Lanka, jihovýchodní Asie a Čína, Korea a Afrika. K analýze volí 

geopolitický přístup. Publikace Bezpečnostní politika ČR. Strategické vládnutí a ČR. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

010432 - ANAL 044451 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Prevence hrozeb 21. století. 



In: 112. - 7, 2008, č. 6, s. 8, 1 obr.  

Akce: Prevence hrozeb 21. století [Konference]. Brno (ČR), 13.05.2008 -14.05.2008.  

 Ve dnech 13.-14.5.2008 se v Brně konala 10. mezinárodní konference Pyromeeting 

2008. Hlavní téma 10. evropského setkání hasičů znělo Prevence hrozeb 21. století. 

Dvoudenní jednání bylo rozděleno do tří tematických částí, a to Terorizmus a jeho 

soudobé aspekty, Prevence - základ systému poţární ochrany a Ochrana obyvatelstva 

a krizové řízení v rámci EU. Některé poznatky z konference. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010446 - ANAL 044460 

HENDRYCH, Tomáš 

Termín krizová situace a jeho vymezení v krizovém řízení.  

In: 112. - 7, 2008, č. 6, s. 26 - 27, 2 obr., lit. 6.  

 Termín krizová situace má váhu všude tam, kde se v návaznosti na jevové stránky 

této situace uplatňují krizové postupy a v jejich rámci příslušná opatření. Krizové jevy 

a krizová situace. Korelace mimořádné události a krizové situace. Vývojový cyklus 

krize. Probíhající krize, odezva a obnova. Krizové situace a krizový stav. Přínos 

porozumění termínu krizová situace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010444 - ANAL 044458 

HORÁK, Rudolf 

Ochrana obyvatelstva. In: 112. - 7, 2008, č. 6, s. 23.  

Akce: Ochrana obyvatelstva [Konference]. Brno (ČR), 14.05.2008-15.05. 2008.  

 Ve dnech 14.-15.5.2008 se v Brně uskutečnila 5. mezinárodní konference pod 

názvem "Ochrana obyvatelstva". Konference se zúčastnilo 150 odborníků z ČR a ze 

šesti zemí Evropy. Podrobnými otázkami se zabývala konference, rozdělená do tří 

panelů: 1. Krizové plánování a řízení ochrany společnosti, 2. Způsoby a prostředky k 

ochraně osob a majetku, 3. Ochrana komunikačních a informačních systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010435 - ANAL 044453 

HOŠEK, Zdeněk 

Zařízení autonomní detekce a signalizace.  

In: 112. - 7, 2008, č. 6, s. 12 - 14, 4 obr.  

 Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb. Některé podrobnosti ve vztahu k zabezpečení 

některých vybraných důkazů nových či nově rekonstruovaných staveb zařízením 

autonomní detekce a signalizace. Poţadavky na instalaci zařízení autonomní detekce a  



signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace. Principy detekce poţárů.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010445 - ANAL 044459 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva ve Švýcarsku.  

In: 112. - 7, 2008, č. 6, s. 24 - 25, 1 obr.  

 Švýcarsko je jediným státem západní Evropy, kde prakticky neexistují dobrovolní 

hasiči v pravém slova smyslu, kteří netvoří jednu ze základních sloţek ochrany 

obyvatelstva. Systém ochrany obyvatelstva se opírá především o povinný výkon 

sluţby jak v civilní ochraně, tak také v poţární ochraně, a to v rámci miličního 

systému. Typické veřejnoprávní, privátní a jiné organizace tvoří doplněk takto 

organizované civilní a poţární ochrany v rámci sdruţeného systému ochrany 

obyvatelstva. Legislativní podklady. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008  


