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ALKOHOL, DROGY 

 

010718 - ANAL 044700 

CHROMÝ, Jakub 

Uţívání anabolických látek mládeţí (nejen) ve světle trestního práva. 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 7, s. 193 - 202.  

 Anabolické látky, jejich základní třídění a charakteristika. Důvody uţívání 

anabolických látek (autor se zaměřuje na anabolické steroidy) mládeţí. Prevalence 

uţívání anabolik mezi mládeţí - do roku 1989 v podstatě jen vrcholoví sportovci, od 

počátku devadesátých let nárůst uţívání anabolik mládeţí i mimo oblast vrcholového 

sportu. Přístup k anabolikům, rizika spojená s jejich uţíváním. Trestněprávní úprava 

podle trestního zákona (paragraf 218a) a v návrhu nového trestního zákoníku 

(paragraf 286). Některé otázky spojené s vyšetřováním podávání anabolik mládeţi, 

latence těchto trestných činů. 

CZ - cze: PA: bh(/2008 

 

010641 - ANAL 045002 

KANABLE, Rebecca 

"Speedballs" in a can [Stimulanty v plechovce].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 10 - 19, 2 obr.  

 Trend poţívání energeticky vydatných nápojů spolu v alkoholem v USA, zejména u 

mládeţe a mladých řidičů. Kombinuje se např. nápoj Red Bull v plechovce s pivem. 

Článek upozorňuje na některá více méně skrytá nebezpečí u těchto kombinací, zvláště 

pro řidiče. Poznatky z praxe a výsledky výzkumů. Právní a mediální aktivity policie a 

dalších orgánů.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010607 - ANAL 044543 

KOMOROUS, Jiří 

Alarmující situace.  

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

 V prvních pěti měsících roku 2008 stoupl na území ČR významným způsobem počet 

odhalených hydroponních pěstíren konopí. Marihuana produkovaná v těchto 

pěstírnách baly určená částečně pro nelegální distribuci na českém trhu a dílem pro 

pašování do zahraničí, zejména pak do SRN. Informace z Velké Británie ohledně 

zneuţívání drog a zvláště konopí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010665 - ANAL 044666 

MRAVČÍK, Viktor - ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina - ORLÍKOVÁ, Barbora 

Rekreační uţívání drog : Uţívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR.  

In: Zaostřeno na drogy. - 6, 2008, č. 3, s. 1 - 16, lit. s. 15 - 16, 9 tab., 6 grafů.  

 Návštěvníci tanečních/hudebních akcí jsou subkulturou mladých dospělých (18 - 24 

let), ve které je uţívání drog několikanásobně vyšší neţ v obecné populaci. Ve věkové 

skupině 15 - 24 let je pak prevalence drog zdaleka nejvyšší. Vyšší výskyt drogy se 

týká jak experimentálního, tak i aktuálního uţití. Tato skupina má i větší zkušenost se 

všemi druhy nelegálních drog a jejich kombinací. Nárůst je zaznamenán především u 

pervitinu, který se šíří do prostředí noční zábavy, a kokainu. Situace v Evropě a v ČR 

(postoj k drogám, sociální a ekonomické charakteristiky, nákup a distribuce drog, 

zdroje informací, důsledky uţívání, úmrtí z předávkování). Intervence zaměřená na 

rekreační uţivatele drog v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010744 - ANAL 045042 

WETHAL, Tabatha 

Idle hands : What factors have lead adolescents into a pharm frenzy ? [Špatná síla. 

Faktory zavádějící mladistvé k závislosti na zneuţívání léčiv].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 7, s. 86 - 93, 3 obr.  

 Stále rostoucí zneuţívání farmaceutických výrobků (zejména léků proti bolesti a 

různých uklidňujících prostředků) ve formě drog, zejména u mladé generace v USA. 

Získávání, pouţívání a vyuţívání léčiv jako komponentů pro výrobu narkotik. 

Tabulka z oficiální statistiky za r. 2006, kde před marihuanou vedou utišující léčiva. 

Předávkování a poškozování zdraví. Potírání tohoto trendu. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

010684 - ANAL 044680 

CHROMÝ, Jakub 

Cyberbullying - nový fenomén delikvence mládeţe.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 35 - 43, 1 schéma. 

 Šikana jako latentní jev a její specifická forma (kyberšikana/cyberbullying). 

Vymezení a charakteristika projevů kyberšikany. Její výskyt mezi mládeţí, příčiny. 

Trestněprávní a trestněprocesní aspekty šikany - problém vymezení její skutkové 

podstaty, zvláštnosti dokazování, problém odpovědnosti převáţně mladistvého 

pachatele apod. CZ - cze: PA: bh/2008 
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010677 - ANAL 045020 

DHAMI, Mandeep K. 

Youth Auto Theft: A survey of a general Population of Canadian Youth [Krádeţe 

vozidel mladými pachateli. Výsledky průzkumu u kanadské mládeţe].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 2, s. 187 - 

209, 4 tab., lit. 24, příl.  

 Vývoj v krádeţích automobilů mladistvými pachateli v Kanadě. Charakteristické 

rysy této kriminality a motivace. Ze zkušeností mladistvých a mladých zlodějů aut. 

Problematika odrazení, prevence a trestní praxe. Charakteristika pachatelů krádeţí 

aut. Přehledy výsledků průzkumu, analýza a diskuze. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

010616 - ANAL 044552 

Doporučení k tvorbě Koncepcí prevence kriminality krajů na léta 2009 aţ 2011.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, příloha s. I. - XIV.  

 Text je doporučením odboru prevence kriminality MV ke zpracování analýz, na 

základě kterých je moţné kvalifikovaným způsobem vytvořit Koncepce prevence 

kriminality krajů. Jedná se o doporučený standard úrovně zpracování analýz a podoby 

koncepce. Analýza kriminality. Struktura pachatelů. Sociálně demografická analýza 

kraje: Institucionální analýza. Informace o sociologických výzkumech, šetřeních, 

anketách apod. Týkajících se oblasti prevence kriminality, které byly provedeny na 

území kraje. Přehled preventivních projektů a výše finančních prostředků 

vynaloţených na jejich realizaci v městech a obcích na území kraje. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010615 - ANAL 044551 

GALIMOV, Iskandr 

Ruská kriminální sluţba ; Přel. Jana Sloţilová.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 38, 1 obr.  

 Rozhovor I. Galimovem, zástupcem náčelníka kriminální policie MV Ruska o 

objasněnosti trestné činnosti v Rusku. Zavádění nových informačních systémů MV. 

Práce kriminální policie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010692 - ANAL 045024 

GOTTSCHALK, Petter 

How Criminal Organisations Work: Some Theoreticel Perspectives [Teorie činnosti 

skupin organizované kriminality].  

In: Police Journal. - 81, 2008, č. 1, s. 46 - 61, 1 obr., 1 tab., lit. 36.  
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 Studie způsobů činnosti skupin pachatelů, zabývajících se organizovanou 

kriminalitou. Charakteristické znaky organizované kriminality, základy spolupráce a 

nespolupráce uvnitř a navzájem skupin organizovaného zločinu. Aplikace některých 

teorií organizace na tuto kriminalitu (teorie spojenectví /aliance/, teorie sítí, teorie 

agentur, kontraktační teorie, teorie smluvních cen, aj.). Shrnutí vybraných teorií, 

jejich posouzení z hlediska studia organizované kriminality, závěr. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010689 - ANAL 044685 

HOŘÁK, Jaromír 

Účel a smysl trestu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 72 - 74.  

Rec. na : Účel a smysl trestu [monografie] / Jan Lata. - Praha : LexisNexis, 2007. - 

114 s. 

 Recenzovaná monografie rozebírá širokou škálu teorií trestu, oprávněnosti trestu a 

navzájem se doplňující hlediska s mezioborovými přesahy. Promítnutí teoretických 

východisek do konkrétní problematiky ukládání trestů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010678 - ANAL 045021 

IKEGAYA, Hiroshi - SUGANAMI, Hideki 

Correlation between Climate and Crime in Eastern Tokyo [Vliv klimatu na 

kriminalitu ve východním Tokiu].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č.2, s. 225 - 

238, 5 obr., 6 tab., lit. 21.  

 Výsledky zkoumání vlivu aktuálního stavu, ročního období a vývoje počasí na 

kriminalitu ve východní městské části Tokia. Vyhodnocení statistik vraţd, násilí se 

smrtelnými následky a dopravní nehodovosti. Měsíční přehledy a další údaje v 

tabulkách. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

010691 - ANAL 045023 

JOHNSON, Richard R. 

Officers Firearms Assaults at Domestic Violence Calls: A Descriptive Analysis 

[Popisná analýza případů střelby na policisty, přivolaných k domácímu násilí].  

In: Police journal. - 81, 2008, č. 1, s. 25 - 45, 3 tab., lit. 33.  

 Kaţdoročně jsou v USA v mnoha případech policisté přivolaní k domácímu násilí 

napadáni, zraněni nebo přijdou o ţivot, nejčastěji v důsledku napadení střelbou. Práce 

analyzuje případy z databází a okolnosti smrtelných případů. Poskytuje i další údaje 

(např. podle publikace ministerstva spravedlnosti z r. 1970 bylo 22 procent policistů  
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usmrcených ve sluţbě zabito v souvislosti s domácím násilím). Tabulkové přehledy. 

Závěr a srovnání s jinými případy násilné smrti policisty. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010584 - ANAL 044520 

KOHOUTOVÁ, Martina 

Jak se chránit před okradením.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 4, s. 30.  

 Za první tři měsíce r. 2008 v západních Čechách evidovali 176 případů kapesních 

krádeţí, coţ je o 22 případů více neţ v r. 2007. Charakteristika kapsářů. Prevence 

před kapsáři - několik jednoduchých rad, jak se chránit před okradením. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010606 - ANAL 044542 

KVÁŠOVÁ, Barbora 

Znásilnění a jeho latence.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 2, s. 14 - 17, 3 tab., lit. 3.  

 Znásilnění je trestným činem s vysokou mírou latence na celém světě. Informace ze 

zahraničních průzkumů. Nejčastější důvody, proč se oběti rozhodly znásilnění 

oznámit. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010745 - ANAL 043923 

PFAFF, John F. 

The Empirics of Prison Growth : A Critical Review and Path Forward [Empirické 

studie o rostoucím počtu uvězněných. Kritická revize a cesta kupředu].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2008, č. 2, s. 547 - 620, 4 tab., 4 

grafy, lit. 144.  

 Mnoho autorů se zabývalo příčinou rostoucího počtu uvězněných osob v USA za 

posledních 30 let. Tyto studie však trpěly nesprávnou metodologií a zcela selhaly při 

utváření pojmů a definic. V tomto příspěvku se chci pokusit o nápravu. Práce je 

rozvrţena do těchto bodů: Úvod. Stručný statistický přehled uvězněné populace v 

USA od roku 1920. Výklad pomocí všeobecné teorie kriminologické, ekonomické, 

demografické, politické. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010676 - ANAL 045019 

WINTERDYK, John - THOMPSON, Nikki 

Student and Non-Student Perceptions and Awareness of Identity Theft [Vnímání a 

uvědomování si nebezpečí krádeţe identity u studentů a nestudujících].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 2, s. 153 - 

186, 6 tab., lit. 66.  

 Kanadský průzkum k vnímání nebezpečí a obavám z krádeţe osobní identity. Metoda 

průzkumu, shrnutí výsledků a poznatky ke stavu a vývoji v USA v této oblasti. 

Porovnání vzorku studentů a nestudujících. Formy a metody krádeţí identity. 

Rizikové skupiny. Právní a jiná protiopatření. Definice krádeţe identity. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

010605 - ANAL 044541 

ZIMA, Vlastimil - GJURIČOVÁ, Jitka 

Projekty prevence kriminality musí mít měřitelné výstupy.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 2, s. 12 - 13, 1 obr. 

 Rozhovor s J. Gjuričovou, o plánech v oblasti prevence kriminality na léta 2008 - 

2011. Podpora ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Oblast komunitního 

plánování. Národní projekt "Bezpečná lokalita". Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010713 - ANAL 045027 

BABOL-POKORA, Katarzyna - PROŠNIAK, Adam - JACEWICZ, Renata - ERENT, 

Jaroslaw 

Baza 500 alleli SNP w populacji centralnej Polski [Databáze 500 markerů SNP 

populace centrálního Polska].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 58, 2008, č. 1, s. 27 - 31, 2 obr., 2 

tab., lit. 20.  

 Analýza SNP (Single Nucleotide Polymorphism) jako další moderní metoda soudní 

genetiky. Výsledky výzkumů, vytváření populační databáze a vyuţití metody SNP pro 

identifikaci osob pracovníky Ústavu soudního lékařství v Lodţi. Diskuze, počítačové 

výsledky a další podrobnosti.  

PL - pol: PA: bv/2008 
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010659 - ANAL 043913 

BARAYBAR, Jose Pablo 

When DNA is Not Available, Can We Still Identify People? Recommendations for 

Best Practice [Kdyţ DNA není dostupná, můţeme přesto identifikovat osoby ? 

Podněty pro praxi].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, 4. 3, s. 533 - 540, 8 obr., 1 tab., lit. 13.  

 Postup v případech, kdy DNA není dostupná. Porovnání tradičních a současných 

metod a jejich úspěšnosti. Způsob shromaţďování údajů. Určení věku, výšky, stavu 

chrupu, oděvu identifikované osoby. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010711 - ANAL 043917 

BOND, John W. 

Visualization of Latent Fingerprint Corrosion of Metallic Surfaces [Visualizace 

latentních otisků prstů pomocí koroze kovových povrchů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 4, s. 812 - 822, 24 obr., 1 tab., lit. 32.  

 Zahříváním kovového povrchu aţ na 600 stupňů Celsia se vyvolá chemická reakce 

mezi latentními otisky prstů a kovovým povrchem. Iontové soli, přítomné ve zbytcích 

otisků prstů, korodují kovový povrch a produkují obraz otisků prstů, který je trvalý a 

odolný i proti čištění povrchu. Stupeň zvětšení otisků je závislý na sloţení kovu a 

iontové soli. Přinášíme výsledky aplikace této metody při snímání otisků v případě 

ţhářství, kontaminace otisků se sprejem a otisků na nábojnici před výstřelem. Přehled 

dalších způsobů zkoumání koroze kovového povrchu. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010708 - ANAL 043915 

BOND, John W. - HAMMOND, Christine 

The Value of DNA Material Recovered from Crime Scenes [Hodnota materiálů DNA 

získaných na místě činu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 4, s. 797 - 801, 3 obr., 3 tab., lit. 12.  

 Bylo prozkoumáno 1500 vzorků DNA získaných na místě činu při loupeţích v 

bytech, obchodech a při krádeţích motorových vozidel v Northamptonu, U.K. Byly 

zkoumány stopy krve, nedopalky cigaret, sliny, ţvýkačky apod. Konfrontace s 

Národní databází DNA. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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010653 - ANAL 043912 

GAULIER, Jean-Michel - SAUVAGE, Francois-Ludovic - PAUTHIER, Helene - 

SAINT-MARCOUX, Franck - MARQUET, Pierre - LACHATRE, Gérard 

Identification of Acepromazine in Hair : An Illustration of the Difficulties 

Encountered in Investigating Drug-facilitated Crimes [ Identifikace acepromazinu ve 

vlasech. Příklad obtíţí, které vznikají při vyšetřování trestných činů spojených s 

drogami].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 3, s. 755 - 759, 2 obr., lit. 26.  

 Ţena ve věku 29 let byla nalezena ve svém bytě ve stavu letargie. Stala se obětí 

sexuálního násilí. V jejích vlasech byly zjištěny stopy acepromazinu, v krvi nikoliv. 

Stejné stopy byly zjištěny ve sklenici na stole. Na základě těchto poznatků byl později 

nalezen pachatel. Při toxikologických testech mohou vznikat komplikace, pokud byla 

pouţita neobvyklá substance. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010717 - ANAL 045031 

JUREK, Tomasz - BUJAK, Marek - SZOSTAK, Maciej - SWIATEK, Barbara 

Opiniowanie sadowo-lekarskie o zdolnošci do odbywania kary pozbawienia wolnošči 

a moţliwošci Wieziennej Sluţby Zdrowia [Soudnělékařské znalecké posuzování 

schopnosti výkonu trestu odnětí svobody s přihlédnutím k moţnostem vězeňské 

zdravotní sluţby].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 58, 2008, č. 1, s. 49 - 54, lit. 9.  

 Problematika stanovování zdravotní způsobilosti k výkonu trestu vězení v Polsku. 

Odklad výkonu trestu. Zohledňování stavu zdravotnické péče v přeplněných věznicích 

a technického vybavení zdravotní sluţby. Moţnost spolupráce s civilními institucemi 

péče o zdraví. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

010714 - ANAL 045028 

KAPIŇSKA, Ewa - SZCZERKOWSKA, Zofia 

Ustalenie tozsamosci nieznanej osoby w oparciu o okreslenie profilu DNA z 

ekshumowanych szczatków ludzkich [Určení totoţnosti neznámé osoby podle vzorku 

DNA odebraných po exhumaci ostatků].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 58, 2008, č. 1, s. 32 - 36, 4 obr., 1 

tab., lit. 10.  

 Případ identifikace ostatků muţe exhumovaného po 4 letech. Vzorek pro srovnávání 

DNA byl odebrán ze stehenní kosti. Uplatnění metody podle T. Kalmára. Postup 

analýzy s výsledkem pravděpodobnosti otcovství 99,999999 procenta.  

PL - pol: PA: bv/2008 
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010709 - ANAL 043916 

LAHODA, K.G. - COLLIN, O.L. - MATHIS, J.A. - LECLAIR, H.E. - WISE, S.H. - 

MAC CORD, B.R. 

A Survey of Background Levels of Explosives and Related Compounds in the 

Environment [Stopy v blízkosti výbušnin a příbuzné sloučeniny v blízkém okolí].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 4, s. 802 - 807, 2 obr., 2 tab., lit. 9.  

 Byly vyhodnoceny stopy po výbušninách z 28 míst v USA. Anorganické a organické 

ionty byly zkoumány metodou kapilární chromatografie a dalších metod. Příprava a 

průběh experimentu. Vyhodnocení výsledků (anorganické a organické sloučeniny). 

Diskuse. Chyby, které mohou vzniknout při zkoumání zbytků po výbušninách v 

blízkém okolí a jak lze těmto chybám předejít. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010611 - ANAL 044547 

LINHART, Jaroslav 

Amerika nasazuje proti teroristům detektory lţi.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 11, 1 obr.  

 Americká armáda zavádí do boje s nepřáteli v Afghánistánu a Iráku novou zbraň. 

Součástí výzbroje amerických jednotek by se totiţ měly stát také přenosné detektory 

lţi. Testům pravdomluvnosti se budou před vstupem na americké základny 

podrobovat místní policisté, tlumočníci, ale i vojáci z aliančních jednotek. Cílem je 

ochrana Američanů před teroristy. Kritika přístroje. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010737 - ANAL 045035 

MILLER, Christa 

The other side of mobile forensics [Mobilní telefon a také důkazy pro 

soud].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 7, s. 10 - 18, 2 obr7. 

 Data evidovaná při provozu mobilních telefonů u poskytovatelů těchto sluţeb. 

Moţnosti vyuţití informací z hovorů v mobilní síti při vyšetřování trestné činnosti a 

vysledování pachatelů. Výčet dat (včetně míst volání) získávaných od operátorů. 

Uchovávání dat v síti v USA. 

USA - eng: PA: bv/2008 
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010741 - ANAL 045039 

MILLS-SENN, Pamela 

Hidden gems : Video forensics toos reveal hidden evidence within video surveillance 

footage [Skryté skvosty. Kriminalistická videotechnika odhaluje skryté důkazy ze 

záznamu videomonitoru].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 7, s. 52 - 60, 10 obr. 

 Vyuţívání kamerových systémů a vytěţování videozáznamů pro pátrání po 

pachatelích trestných činů a podávání důkazů u soudu. Moţnosti vytěţování záznamů 

z kamerových systémů, jejich úpravy a zviditělnění pachatelů. Práce se software 

Intergraph's Video Analyst. Další zařízení analýzy monitorování v USA. Vývoj v této 

oblasti a její rostoucí význam, příklady z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010712 - ANAL 043918 

MYERS, Jarrah R. - ADKINS, William K. 

Comparison of Modern Techniques for Saliva Screening [Komparace moderních 

technik testování slin].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 4, s. 862 - 867, 3 obr., 3 tab., lit. 8.  

 Porovnáním rozborů slin a DNA je moţno dojít k přesné identifikaci. V mnoha 

případech má určení tělních tekutin důkazní hodnotu, je potvrzením testu DNA. 

Základem pro testování slin je přítomnost amylázy, obsaţené v poměrně vysoké 

koncentraci v lidských slinách. Tato studie porovnává staré metody s novými 

(SALIgAE, Phadebas). Zobrazovací test s vysokým stupněm senzitivity umoţňuje 

získat maximální mnoţství informací. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010660 - ANAL 043914 

OXLEY, J.C. - SMITH, James L. - KIRSCHENBAUM, Louis J. - MARIMGANTI, 

Suvarna - VADLAMANNATI, Sravanthi 

Detection of Explosives in Hair Using Ion Mobility Spectrometry [Detekce výbušnin 

ve vlasech pomocí iontové spektrometrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 3, s. 690 - 693, 8 obr., 2 tab., lit. 11.  

 Konvenční výbušniny 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), nitroglycerin (NG) a ethylen glycol 

dinitrát (EGDN), absorbované ve vlasech mohou být zjištěny přímou cestou pomocí 

iontové spektrometrie (IMS) způsobem E-mode (pro výbušniny). Teroristy pouţívaný 

triaceton triperoxid (TATP), obtíţně identifikovatelný způsobem E-mode, byl zjištěn 

způsobem N-mode (pro narkotika). Při zkoumání vlasů byly pouţity tři různé 

způsoby. TNT, NG a EGDN byly zjištěny kombinací několika metod, TATP jen 

speciální metodou, popsanou v této studii. Srovnání, výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

010645 - ANAL 045006 

BUNE, Karen 

What's vital for victims [To podstatné pro oběti kriminality]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 78 - 85.  

 Policejní zkušenosti s pomocí obětem násilí v USA. Zásady a příklady práce s obětmi 

domácího násilí a činnost specializovaných týmů DART (Domestic Abuse Response 

Teams). Programy prevence viktimizace a pomoci mladistvým. K výcviku a 

připravenosti na zvládání traumat v důsledku hromadného násilí (střelby ve školách 

apod.). 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010623 - ANAL 044559 

Další přidaná hodnota.  

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

 IPA - International Police Association, sekce ČR je součástí mezinárodní policejní 

asociace, která sdruţuje příslušníky policejních sborů v 59 státech světa. V současné 

době má tato organizace 400 000 členů. V České republice IPA vznikla v roce 1992, 

je členěná na 47 územních skupin IPA se členskou základnou 3700 členů. Dohoda 

Policie ČR a IPA o spolupráci, v níţ je definován základní obsah a rozsah spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010675 - ANAL 045018 

DEUKMEDJIAN, John Edward 

The Rice and Fall of RCMP Community Justice Forums: Restorative Justice and 

Public Safety Interoperability in Canada [Restorativní justice a spolupráce v oblasti 

veřejné bezpečnosti v Kanadě. Úspěchy a neúspěchy jednání RCMP CJFs].  

n: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 2, s. 117 - 

151, lit. 95.  

 Policejní sluţba orientovaná na potřeby občanů (community policing), tzv. 

restorativní (obnovující) justice a tzv. Chicagská škola jako teoretický základ těchto 

směrů v policii a soudnictví a jejich uplatňování v Kanadě. Iniciovaná fóra na toto 

téma a jejich různé výsledky. Z praxe Kanadské královské jízdní policie a orgánů 

justice. Zapojení veřejnosti. Problematika dalšího vývoje, změn a financování 

programu restorativní justice. CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

010608 - ANAL 044544 

HOLČÁKOVÁ, Gabriela 
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Antikorupční program v Ostravě.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 9.  

 Aktuální otázka boje proti korupce se v Ostravě snaţí řešit jiţ v den nástupu policistů 

do sluţebního poměru. Nastupující policisté absolvují po sloţení sluţebního slibu 

nový pilotní výukový program, jehoţ tématem je korupce mezi policisty. 

Antikorupční projekt. Náplň kurzu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010581 - ANAL 044517 

KADLEC, Karel 

Střelecká příprava: bez servítků.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 4, s. 16 - 17, 3 obr.  

 V Policejní akademii ČR se v červnu 2008 sešli instruktoři a učitelé tělesné a 

střelecké přípravy na dalším pravidelném instrukčně metodickém zaměstnání. 

Rozhovor s K. Kadlecem, odborným garantem střelecké přípravy PA ČR o 

současném stavu střelecké připravenosti policistů. Školení krajských, okresních 

instruktorů. Zkušenosti ze zahraničí. Vzorové simulace při výuce. Budoucnost 

střelecké přípravy. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010628 - ANAL 044564 

KUSALA, Jaroslav 

Našli jsme pro vás na internetu : 8. díl.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 8, s. 18, 3 obr.  

 Internetové stránky policií nejbliţších sousedů ČR - Německa, Rakouska, Polska a 

SR. Návod na vyhledávání kontaktů na policejní sbory v souvislosti s otevřením 

společných hranic. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010613 - ANAL 044549 

LIŠKA, Přemysl 

O nedostatcích práce ruské policie.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 12 - 13, 3 obr.  

 Mediální studie, která se zaměřila na stupeň otevřenosti vůči veřejnosti u 13 resortů a 

ministerstev - ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti atd. 

Pozornost se zaměřila i na úroveň spolupráce těchto rezortů s tiskem, tiskové 

konference, brífinky. Vzájemné vztahy policistů a veřejnosti. Spolupráce s 

ombudsmanem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010643 - ANAL 045004 

MILLS-SENN, Pamela 

Level-headed ballistic protection [Vhodná balistická ochrana hlavy].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 68 - 76, 5 obr.  

 Ochranné přílby u policie USA. Stupeň balistické ochrany IIIA pro bezpečnost před 

stále lépe vyzbrojenými kriminálníky. Soudobé poţadavky na policejní přílby a 

komponenty přileb. Typy PASGT, MICH, ACH, MSA, další dodavatelé v USA. 

USA - eng: bv/ 

 

010644 - ANAL 045005 

MOORE, Carole 

Diffusing crisis [Sniţování nebezpečí konfrontační kritické situace]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 56 - 63.  

 Ze zkušeností policie v USA s mentálně postiţenými podezřelými. Případy a vznik a 

eskalace rizikových situací v důsledku atypického chování mentálně postiţených. 

Moţnosti přípravy a výcviku policistů na tyto situace, prevenční programy. Krizový 

zásahový tým CIT a jeho vyuţití policií v Memphisu. Podrobnosti k CIT a jeho přínos 

pro bezpečnost postiţené osoby a jejího okolí. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010617 - ANAL 044553 

SALVET, Leo 

Korupce v policii.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, příloha s. 1 - 3, 2 obr.  

 Trestná činnost páchaná policisty je závaţná nejen obsahem svých skutků, ale i 

morálním dopadem a negativním hodnocením veřejností. Přitom ze strany pachatelů z 

řad policistů dochází nejen k trestné činnosti nedbalostního charakteru, ale i k 

závaţným úmyslným trestným činům vysoké společenské nebezpečnosti, jako jsou 

krádeţe, vydírání se zbraní, násilná kriminalita včetně vraţd, korupční jednání atd. 

Typické případy policejní korupce. Příčiny a podmínky rozmachu korupce. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010642 - ANAL 045003 

SCHREIBER, Sara 

Your role in terror preparedness [Úkoly v připravenosti na boj proti terorismu].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 48 - 54, 6 obr.  

 Význam systematické, promyšlené a plánovité přípravy příslušníků a jednotek policie 

na boj s terorismem. Důraz na nácvik reálných akcí, na vhodné vybavení a materiální 

zabezpečení. Příklad výcviku akce osvobozování rukojmí z letadla s vyuţitím  
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vyřazeného letounu Boeing 727, autobusu, apod. Podrobnosti k programům SSI a 

CTTU. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010631 - ANAL 044567 

VANĚK, Jan J. - PLECITÝ, Vladimír 

Funkce jsou pomíjivé.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 8, s. 30 - 31, 5 obr.  

 Rozhovor s V. Plecitým, rektorem Policejní akademie ČR v Praze, o vzniku dvou 

fakult. Došlo k rozdělení akademie na dvě fakulty, které mají své studijní programy a 

řádnou akreditaci. Stupně studia na PA ČR. Doktorandské studium. Budoucnost PA 

ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010624 - ANAL 044560 

Vzdělávání pro nové policisty.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 8, s. 9, 1 obr.  

 V roce 2008 proběhl na VPŠ v Pardubicích, seminář s mezinárodní účastí na téma 

"Prezentace zkušeností z realizace modulárního způsobu vzdělávání v základní 

odborné přípravě bavorských policistů. Semináře se zúčastnili metodici a pracovníci 

managementu vyšších policejních škol MV a čtyři kolegové ze SOŠ Policejního sboru 

v Bratislavě a Pezinku. Přednášející lektoři byli z Bavorska a prezentovali systém a 

zkušenosti z uplatňování nejmodernějších trendů vzdělávání a výcviku u nově 

přijatých policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010585 - ANAL 044521 

ZÍKOVÁ, Vendula 

Naši policisté v mezinárodních misích.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 3, s. 4, 10 obr.  

 Příslušníci Policie ČR se zapojili do mezinárodních mírových misí OSN na podzim r. 

1999. V současné době působí v rámci mezinárodních sil v osmi misích na Balkáně 

(Kosovo, Bosna a Hercegovina), v Iráku, Gruzii, Moldávii a africké Libérii, v 

Afghánistánu a Palestině. Tři z uvedených misí byly zřízeny na základě příslušné 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zřizovatelem ostatních mezinárodních policejních 

misí, kterých se příslušníci PČR účastní, jsou orgány EU. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010557 - ANAL 044493 

ZLÁMAL, Jiří 

E-learning v projektu distančního vzdělávání ve Střední policejní škole Ministerstva 

vnitra v Praze.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 3, s. 63 - 66, lit. 10.  

 Příprava pilotního projektu dalšího vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra s 

vyuţitím e-learningu. Pedagogické a metodologické aspekty zavádění této 

technologie učení do distančního vzdělávání. Strategie tvorby e-learningových kursů. 

Tvorba účetních materiálů. Etapy zavádění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010690 - ANAL 045022 

CALESS, Bryn 

Corruption in the Police: The Reality of the 'Dark Side' [Realita korupce. Temná 

stránka policie].  

In: Police Journal. - 81, 2008, č. 1, s. 3 - 24, lit.  

 Autor se zkušenostmi s vyšetřováním a potíráním korupce u britské policie. Příklady, 

vlastní zkušenosti a výsledky analýz jevu policejní korupce. Výčet pro-korupčních 

situací, které mohou ovlivnit zvláště začínající mladé policisty. Tzv. matrix korupce s 

prvky, na kterých korupce bují. Údaje z analýz případů korupce britských policistů z  

let 1998 aţ 2001. Systémová a personální opatření při potírání korupce policistů. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010705 - ANAL 044697 

HRNČÁŘ, Jan 

Totoţnost a povinnost jejího prokazování.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 7, s. 46 - 50.  

 Právní úprava a faktická situace při zjišťování totoţnosti ze strany Policie ČR a 

některé sporné momenty týkající se osobní identifikace a dostatečné individualizace 

kaţdého člověka. Problematika občanských průkazů. Oprávnění policie (státní i 

obecní) a popř. i veřejných stráţí vyţadovat prokázání totoţnosti nebo totoţnost 

zjišťovat. Taxativně stanovené důvody zjišťování totoţnosti. Otázka práva 

kontrolované osoby znát důvody zjišťování její totoţnosti. Postup policie při 

odmítnutí potřebné součinnosti ze strany kontrolované osoby - předvedení k 

provedení sluţebních úkonů zjišťování totoţnosti, pouţití donucovacích prostředků. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010693 - ANAL 045025 

LOVEDAY, Barry 

Workforce Modernisation and Future Resilience within the Police Service in England 

and Wales [Perspektivy modernizace policie v Anglii a Walesu. Personální a 

organizační pruţnost].  

In: Police Journal. - 81, 2008, č. 1, s. 62 - 81, 3 obr., 1 tab., lit. 30.  

 Článek je příspěvkem k personální stránce programu modernizace policie Anglie a 

Walesu. Hodnotí současný stav z hlediska potřeb, zejména budoucích. Zachycuje 

relace mezi řídícími a výkonnými sloţkami policie a mezi policisty a civilními 

zaměstnanci policie. Také sleduje vývoj kompetencí mezi civilními a 

uniformovanými příslušníky policie. Upozorňuje na potřebu pruţného a efektivního 

přístupu ke změnám a na prvky rezistence, která můţe být i zakrývaná. Přehledy stavu 

a cesty inovace. K činnosti racionalizační agentury NPIA. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010696 - ANAL 044688 

Policie a média. Základní zákony k médiím zprac. Jaroslav Beneš.  

In: Naše policie. - 15, 2008, č. 7 - 8, s. 1, 6 - 7.  

 Vztahy policie a médií, resp. masmédií. Práva a povinnosti orgánů činných v trestním 

řízení a zejména policie. Odlišné moţnosti poskytování informací médiím v oblasti 

působnosti orgánů činných v trestním řízení. Povinnost informovat versus presumpce 

neviny. Úniky informací a odpovědnost za ni. Profesionální komunikace se 

sdělovacími prostředky. V příloze přehled základních předpisů vztahujících se k dané 

problematice. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010724 - ANAL 043919 

QUBAIN, Andreas - KATTGE, Lutz - WANDL, Christian - GAMMA, Marco 

Europol - Die deutschsprachigen Verbindungsbüros (Teil 2) [Europol - Německé 

spojovací úřady (Díl 2)].  

In: SIAK Journal. - 2008, č. 2, s. 90 - 101.  

 Dokončení z čísla 1/2008. Přehled úřadů Europolu ve všech evropských zemích. 

Způsob vzájemné výměny informací. Národní spojovací úřady Europolu (Europol 

Liaison Officer -ELO). Spolupráce jednotlivých úřadů Europolu v rámci boje proti 

terorismu. Perspektivy. 

AUT - ger: PA: jv/2008 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

010552 - ANAL 043598 

GOLA, Petr 

Mzdy, penze a nezaměstnanost v Německu.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 7-8, s. 55 - 58, 4 tab., lit 2.  

 Zaměstnanecké mzdy, mzdové odvody, průměrné výdělky a nejvyšší příjmy v 

Německu. Příjmy u vybraných profesí. Důchodový věk, důchodové pojištění, 

předčasný důchod. Přehled průměrných měsíčních penzí ve vybraných okresech (v r. 

2005). Trh práce, nezaměstnanost ve spolkových zemích v r. 2006 (v procentech). 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010651 - ANAL 043910 

HANDRLICA, Jakub 

Agentury Evropského společenství.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 4 - 5, s. 283 - 300, lit. 61.  

 Úvod. Vývojové konsekvence evropských agentur od 70.let dvacátého století do 

současnosti. Právní základ pro zřizování evropských agentur. Klasifikace existujících 

agentur. Agentury disponující pravomocí vydávat závazná rozhodnutí. Agentury 

působící jako poradní orgány Evropské komise. Agentury působící v oblasti 

koordinace evropských programů. Vize do budoucna. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010619 - ANAL 044555 

KONÍČEK, Tomáš 

Ochrana osobních údajů v oblasti vyuţívání kamerových systémů.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, příloha s. 6 - 8, lit. 5.  

 Ochrana osobních údajů a kamerové systémy. Komplexnost řešení ochrany osobních 

údajů. Městské kamerové dohlíţecí systémy (MKDS). Vyuţívání MKDS Policií ČR, 

obecní policií. Příprava a realizace projektu MKDS. Vnitřní směrnice a reţimová 

opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010654 - ANAL 045009 

KORBEL, František - FOREJT, Petr 

Elektronický platební rozkaz je tu.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 7-8, s. 20 - 22, lit.  
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 Institut elektronického platebního rozkazu (EPR) v ČR jako jeden z dílčích projektů 

elektronizace justice. Inspirace, legislativa a praktické důvody zavedení EPR. 

Zákonné limity uţití EPR po formální a obsahové stránce. Formulář pro podání 

návrhu na vydání EPR a další fáze rozvoje aplikace, cílový stav.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010650 - ANAL 043909 

LANGÁŠEK, Tomáš 

Principy dobré správy po přijetí nového správního řádu.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 4 - 5, s. 243 - 247, lit. 14.  

 Rozdílné uchopení pojmu dobré správy podle zákona o Veřejném ochránci lidských 

práv na straně jedné a správního řádu na straně druhé je očividné z prostého srovnání 

zákonných textů. Odkaz na dobrou správu v prvém případě je součástí vymezení 

působnosti veřejného ochránce práv, jemuţ se ukládá chránit osoby před jednáním 

úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního 

státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně 

základních práv a svobod. Správní řád pak ukládá správním orgánům povinnost 

vzájemně spolupracovat v zájmu dobré správy. Nabízí se proto otázka, zdali jde v 

obou případech o tutéţ dobrou správu. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010610 - ANAL 044546 

LINHART, Jaroslav 

EU zpřísnila pravidla pro obchodování se zbraněmi.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 10 - 11, 1 obr.  

 V roce 2006 Komise zveřejnila návrh na zpřísnění směrnice o obchodu se střelnými 

zbraněmi. Cílem tohoto zpřísnění je zamezit nelegální výrobě střelných zbraní a 

obchodování se zbraněmi. Návrh doplňuje směrnice z r. 1991 a protokol OSN o 

střelných zbraních, který je zaměřen na posílení boje s mezinárodním organizovaným 

zločinem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010593 - ANAL 044529 

MACHANDER, Vladimír 

Společenství vlastníků bytových jednotek a povinnosti na úseku poţární ochrany.  

In: 112. - 7, 2008, č. 7, s. 8 - 9.  

 Plnění povinností stanovených předpisy o poţární ochraně  společenstvími vlastníků 

bytových jednotek. Tato společenství i samotní občané jako vlastníci nebo nájemci 

bytových jednotek mají v souvislosti s aplikací právních předpisů, zejm. zákon č. 

133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti o výkonu státního poţárního dozoru.  
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Poskytování odborných informací. Věcné prostředky poţární ochrany. Únikové cesty. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010580 - ANAL 044516 

MATES, Pavel 

Zavinění ve správním řízení.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 15, s. 16 - 17, 1 obr., lit. 2.  

 Zavinění je právní institut, který prochází v pravém slova smyslu celým právním 

řádem. Správní právo vlastní vymezení zavinění nepodává a vyuţívá tzv. "společného 

majetku práva". O zavinění se ve správním právu hovoří především a nejčastěji pokud 

jde o oblast správního trestání. Zákon o přestupcích (č. 200/1990 Sb.). Další zákony, 

které se týkají nedbalostního přestupku, zavinění, kázeňských přestupků vojáků, 

úředníků atd. Správní delikty fyzických osob. Správní pořádkový delikt. Odpovědnost 

za škodu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010587 - ANAL 044523 

MICHALÍK, Jan 

Dokumentace o poskytování sociální sluţby - souvislosti a problémy jednoho 

standardu kvality v sociálních sluţbách.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 8, 2008, č. 2, s. 49 - 59.  

 Představení standardů kvality sociálních sluţeb č. 6 - dokumentace o poskytování 

sociální sluţby. Východiska ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů v 

pramenech českého práva. Ochrana osobnosti v občanském právu. Sankce za porušení 

ochrany osobních údajů. Vlastní dokumentace o poskytování sociální sluţby. Zásady 

dobré praxe při vedení dokumentace o uţivateli sociálních sluţeb. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010621 - ANAL 044557 

NOVÁ, Hana 

Rodičovská zodpovědnost v českém právu : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 8, s. 17 - 21.  

 Pokračování z minulého čísla. Obsah rodičovské zodpovědnosti. Péče o zdraví dítěte. 

Péče o tělesný vývoj dítěte, o jeho citový vývoj. S touto problematikou velmi úzce 

souvisí často těţce řešitelný problém mezinárodních únosů dětí. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010620 - ANAL 044556 

NOVOTNÁ, Věra 

Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 8, s. 1 - 5.  

 Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí je sociální práce, uskutečňována 

metodami sociální práce, základním nástrojem pomoci při řešení problémů. Nositeli 

metod sociální práce jsou sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a 

téţ fyzické osoby či zaměstnanci právnických osob, jsou-li výkonem sociálně-právní 

ochrany dětí pověřeny, a příjemci jsou rodiče, děti, jiné osoby odpovědné za výchovu 

dětí, prarodiče nebo další členové širší rodiny nebo osoby blízké dítěti nebo rodině. 

Základní metody sociální práce s rodiči a dětmi. Postup sociálního pracovníka. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010604 - ANAL 044540 

Registrované sluţby. Veřejný závazek BKB.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 2, s. 3 - 6.  

 Zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., v platném znění, má značný význam 

pro velkou oblast ţivota naší společnosti. Bílý kruh bezpečí registroval v roce 2007 tři 

druhy sluţeb, které poskytují na jedenácti pracovištích Sociální sluţby BKB, o.s.: 

Odborné sociální poradenství, intervenční centra, telefonická krizová pomoc:  

Základní sluţby, cílová skupina. Zásady při poskytování sluţby. Místa poskytování 

sluţby. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010648 - ANAL 043907 

SCHEU, Harald Christian 

Boj Evropské unie proti nelegální migraci.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 4 - 5, s. 193 - 222, lit. 121.  

 Stručný nástin historického vývoje migrační politiky EU. Konkrétní přístup EU k 

nelegální migraci. Politika EU proti nelegální migraci po vstupu Amsterodamské 

smlouvy v platnost. Platné právní nástroje EU proti nelegální migraci. Právní opatření 

proti nelegální migraci v širším kontextu ochrany lidských práv a boje proti 

mezinárodnímu terorismu. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010652 - ANAL 043911 

SVOBODA, Karel 

Prolínání veřejného a soukromého práva v české právní úpravě.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 4 - 5, s. 301 - 306, lit. 26.  



 22 

Kdy a z jakých důvodů můţe původně veřejnoprávní vztah vplynout do vztahu 

soukromoprávního. Jak je to u odtahů aut překáţejících provozu. Odpovědnost za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. Za špatný zákon stát neodpovídá. Závěry. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

010655 - ANAL 045010 

TULÁČEK, Jan 

Bezdůvodné obohacení podle autorského zákona.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 7-8, s. 35 - 38.  

 Bezdůvodné obohacení porušením nové úpravy autorského práva (par. 40 a 41). 

Vztah mezi obecnou úpravou podle občanského práva a úpravou podle autorského 

práva. Moţnosti výkladu a příklady z praxe. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010706 - ANAL 044698 

BAČÍK, Vladimír 

Zahraniční obchod s vojenským materiálem.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 7, s. 53 - 58.  

 Vojenský materiál je komodita, která svou podstatou, určením a moţným zneuţitím 

představuje značné politické a bezpečnostní riziko. Proto je obchod s vojenským 

materiálem podroben mimořádně přísné regulaci na národní a mezinárodní úrovni. 

Evropská a česká právní úprava. Specifika zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem, povolení a licence. Následky porušování předpisů. Trestné činy v 

obchodování s vojenským materiálem, jejich trestnost, skutková podstata a riziková 

jednání (neoprávněné vydání povolení nebo licence, poskytnutí nepravdivých nebo 

neúplných dokladů, nepřekaţení nebo neoznámení trestného činu, příprava a pokus 

trestného činu). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010682 - ANAL 044678 

ČERNÝ, Petr 

Nutná obrana v současném pojetí.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 27 - 32.  

 Úprava institutu nutné obrany v paragrafu 13 TrZ. Podmínky nutné obrany: přímo 

hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem, vlastní jednání v rámci této 

situace, t.j. otázka přiměřenosti. Podrobné vysvětlení obou podmínek. Základní 

principy nutné obrany. Důleţitost judikatury pro aplikaci institutu nutné obrany. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010698 - ANAL 044690 

DVOŘÁK, Bohumil 

K problematice časových mezí právní moci.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 13, s. 481 - 485.  

 Časové meze právní moci představují závaţnou problematiku. Na základě jejího 

rozboru se přesněji a přesvědčivěji vymezuje účinek pravomocných soudních 

rozhodnutí, a to z hlediska hmotně- i procesněprávního. Nové skutečnosti v 

následném řízení, zamítnutí ţaloby "pro tentokrát", následné učinění jednostranného 

právního úkonu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010685 - ANAL 044681 

ERAZÍM, Martin 

Zástavní smlouva a propadlá zástava z pohledu trestního práva.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 43 - 45.  

 Obtíţnost aplikace civilních předpisů v rámci řešení předběţné otázky, kdy orgány 

činné v trestním řízení musí aplikovat právo z jiné oblasti neţ trestní. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010704 - ANAL 044696 

JOUZA, Ladislav 

Legislativně-technická novela zákoníku práce.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 7, s. 36 - 40.  

 Novela zákona č. 262/2006 Sb. publikovaná pod číslem 362/2007 Sb. a její účel - 

odstranění neprovázanosti zákoníku práce s dalšími zákony, odstranění chyb a 

nepřesností. Základní úpravy: zákaz diskriminace, jmenování a odvolání, zkušební 

doba, převedení na jinou práci, odstupné, pracovní doba a doba odpočinku, 

odměňování za práci, potvrzení o zaměstnání, dodatkové dovolené. Dřívější nároky 

před účinností novely. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010716 - ANAL 045030 

KONOPKA, Tomasz - SKUPIEN, Elţbieta 

Moţliwošci opiniowania lekarskego w sprawach o narazenie na bezpošrednie 

niebezpieczenstwo utraty ţycia lub cieţkiego uszczerbku na zdrowiu [Moţnosti 

lékařského posuzování případů jednání spojených s ohroţením ţivota nebo váţné 

újmy na zdraví]. 

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 58, 2008, č. 1, s. 43 - 48, lit. 9.  
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Čl. 160 polského trestního zákoníku a jeho uplatňování v případech váţného ohroţení 

ţivota nebo zdraví včetně pochybení lékaře. Základní kategorie moţných případů, 

situací a pochybení a jejich znalecké posuzování. Některé příklady. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

010688 - ANAL 044684 

KREJČIŘÍKOVÁ, Kateřina 

Problematika obecně prospěšných prací v Rakousku s přihlédnutím k jejich ukládání 

mladistvým.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 64 - 71, 2 grafy, 6 tab.  

 Obecně prospěšné práce a jejich počátky. Zakotvení obecně prospěšných prací v 

Rakousku (odklon od trestního řízení pro mladistvé (1988) a pro dospělé (2000). 

Podmínky uloţení obecně prospěšných prací a jejich výkonu. Instituce Neustart 

(obdoba naší Probační a mediační sluţby) a obecně prospěšné práce. Výzkumy 

problematiky a jejich výsledky. Projekt obecně prospěšných prací jako náhrady trestu 

odnětí svobody u nedobytných peněţitých trestů. Zhodnocení rakouské právní úpravy 

ukládání trestu obecně prospěšných prací mladistvým a její srovnání v úpravou 

českou. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010703 - ANAL 044695 

LUŢNÁ, Romana 

Pouţití majetku nezletilého.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 7, s. 16 - 18.  

 Nezletilé děti mohou vlastnit i rozsáhlý majetek, který získaly např. dědictvím. 

Problematika spotřeby tohoto majetku rodiči pro potřeby dítěte nebo dokonce pro 

potřeby rodiny. Vyţivovací povinnost rodičů. Pouţitelnost majetku nezletilého dítěte 

pro potřeby rodiny. Porušování povinností při správě jmění dítěte. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010697 - ANAL 044689 

RICHTER, Tomáš 

Reorganizace podle insolvenčního zákona : Část 1. 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 13, s. 465 - 473.  

 Insolvenční zákon zrušil k 1.1.2008 právní úpravu vyrovnání a podnikatelským 

subjektům nabízí dvě moţnosti řešení úpadku: konkurs a reorganizaci. Rozbor 

základních parametrů řešení úpadku reorganizací a srovnání nové právní úpravy s 

vyrovnáním podle zákona o konkurzu z hlediska praxe. Rozbor právního postavení 

dluţníků – kapitálových obchodních společností, nelicencovaných k finančnímu 

podnikání. CZ - cze: PA: bh/2008 
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010686 - ANAL 044682 

RŮŢIČKA, Miroslav 

K výčtu podání, která nejsou trestními oznámeními aneb mají negativní výčty nějaký 

smysl? 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 45 - 52.  

 Problematika trestních oznámení a jejich prošetřování. Pokyn obecné povahy o 

negativním výčtu pojmu "trestní oznámení". Vývoj této interní úpravy v soustavě 

státního zastupitelství a její současná podoba. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010683 - ANAL 044679 

ŘEHÁČEK, Jan 

O (ne)rovnosti stran v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 7 - 8, s. 32 - 35.  

 Novela trestního řádu prosadila do trestního řízení zásadu, ţe dokazování má 

probíhat aţ v řízení před soudem. Tím byla podle autora zcela jednoznačně porušena 

zásada rovnosti procesních stran, neboť obhajobě je tímto ustanovením poskytnuta 

podstatná výhoda oproti státnímu zástupci, coţ ve svém důsledku neumoţňuje 

spravedlivé projednání věci před soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010715 - ANAL 045029 

SKUPIEŇ, Elţbieta - KOWANETZ, Malgorzata 

Psychiatryczno-psychologiczne opinowanie w sprawach o uniewaznienie 

oswiadczenia woli ze szczególnym uwzglednieniem oceny swobody [ Znalecký 

posudek z oboru psychologie a psychiatrie v případech zpochybnění poslední vůle z 

důvodu nátlaku].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 58, 2008, č. 1, s.37 - 42, lit. 11.  

 Problematika právní platnosti sepsání a uplatnění poslední vůle a práce soudních 

znalců. K případům potřeby vypracování znaleckých posudků a otázky jejich kvality. 

Přehled polské odborné literatury. 

PL - pol: PA: bv/2008 

 

010699 - ANAL 044691 

SMEJKAL, Ladislav 

Jak zajistit nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 13, s. 488 - 493.  

 Výkon závislé práce je často spojen se vznikem nechtěných finančních závazků 

zaměstnanců, např. náhrada způsobené škody. Závazkové pracovní právo. Závazek  
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zaměstnance z pracovněprávního vztahu. Zajištění závazku versus změna v osobě 

dluţníka. Zajištění závazku, uznání závazku, dohoda o sráţkách ze mzdy, směnka, 

změna v osobě dluţníka. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010719 - ANAL 044701 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Výkon rozhodnutí ve věcech trestně neodpovědných dětí podle hlavy třetí zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 7, s. 203 - 208.  

 Výkon rozhodnutí vynesených ve věcech trestně neodpovědných dětí je vyústěním 

řízení podle zákona o soudnictví nad mládeţí (ZSM). Předmětem tohoto řízení je 

jednak posouzení, zda došlo ke spáchání činu jinak trestného dítětem do 15 let nebo 

nepříčetným mladistvým, jednak o přijetí opatření za jeho spáchání v případě, ţe jej 

spáchalo trestně neodpovědné dítě, které pro něj bylo postaveno před soud. Mezi tato 

opatření patří ochranná výchova, dohled probačního úředníka a výchovná opatření. 

Povaha a struktura vykonávacího řízení. Rozbor jednotlivých druhů opatření podle 

ZSM. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010700 - ANAL 044692 

STRNAD, Michal 

Poskytování rozsudků. 

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 13, s. 493 - 494.  

 Soudy jako povinné osoby ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Zákonná úprava ukládající poskytnout na základě ţádosti pravomocný 

rozsudek. Míra zveřejnitelnosti, ochrana soukromí a osobnosti 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010702 - ANAL 044695 

VALENTA, Jan 

Postihuj co nejrychleji vše, co se dá? 

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 7, s. 11 - 16.  

 Míra vázanosti soudního exekutora zákonem při rozhodování, který majetek 

povinného a v jakém rozsahu postihne exekučním příkazem a znemoţní tak 

povinnému jakoukoliv dispozici s ním. Základní instituty blokace majetku (generální 

inhibitorium, arrestatorium) a jejich účinky, včetně vlivu na ţivot povinného. Sociální 

prvky v exekučním právu. Blokace vymáhané částky versus blokace celého účtu,  

způsob exekuce, moţná obrana povinného. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010748 - ANAL 042950 

ČAPEK, Jan 

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

práva. 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 46 - 65.  

 Dokončení z TP č. 4/2008. Pokračování v rozsáhlém přehledu judikátů Evropského 

soudu pro lidská práva ve Štrasburku, které řeší porušení článku 1 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, a to především z pohledu zákonnosti zbavení 

svobody a také délky tohoto zbavení svobody. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010720 - ANAL 044702 

HERCZEG, Jiří - NAVRÁTILOVÁ, Jana 

K právu neusvědčovat sám sebe při dopravním deliktu.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 7, s. 209 - 214.  

 Neúměrný nárůst přestupků v dopravě a otázka, zda zachovat dosavadní procesní 

garance, které umoţňují provozovateli vozidla zamlčet před správním orgánem 

totoţnost řidiče vozidla s odkazem na právo neobviňovat sebe sama nebo osobu 

blízkou ze spáchání přestupku. Zásada nemo tenetur podle Listiny práv a svobod, 

právo obviněného nebýt donucován k sebeobvinění. Odpovědnost majitele vozidla za 

přestupek a zásada nemo tenetur. Evropský soud pro lidská práva a zákaz 

sebeobvinění, dopravní přestupky v jeho judikatuře. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010733 - ANAL 042945 

HORNÍK, Jan 

Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti potírání korupce a úplatkářství.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 12 - 16.  

 Článek přibliţuje novinky v oblasti potírání korupce v ČR a některé autorovy úvahy 

týkající se dalšího vývoje této problematiky. Uvádí nejen příslušná ustanovení 

trestního zákoníku, ale např. i dopady Strategie vlády v boji proti korupci na období 

let 2006 – 2011 na novely některých dalších zákonů. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010736 - ANAL 043922 

KNOPP, Michael 

Digitalfotos als Beweismittel [Digitální fotografie jako důkazní prostředek].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 5, s. 156 - 159, lit. 40.  
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Digitální fotografie jsou v současné právní praxi nepostradatelné. Přesto vzbuzují na 

všech stranách pochybnosti svou moţností manipulace. V tomto příspěvku se snaţíme 

reálně posoudit moţnosti důkazní hodnoty digitální fotografie, poukázat na technické 

moţnosti zlepšení důkazní hodnoty a na perspektivy digitální fotografie v právních 

sporech. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010749 - ANAL 042951 

KORDÍK, Marek 

Najčastejšie formy nezvyčajných obchodných operácií (v zmysle zákona 367/2000 

Z.z., o legalizácii príjmu z trestnej činnosti).  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 66 - 68.  

 Příspěvek uvádí v praxi nejčastější formy nezvyklých obchodních operací 

(hotovostní, bezhotovostní), s nimiţ se finanční instituce, resp. banky mohou setkat ve 

své činnosti. Obsahuje také výčet zemí, které jsou z pohledu banky povaţované za 

riziko a rovněţ odstupňování tohoto rizika - kategorizace klientů banky. 

CZ - sla: PA: če/2008 

 

010730 - ANAL 042943 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Veřejnost hlavního líčení a ochrana zájmů týraného dítěte.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s.5 - 6.  

 Reakce na aktuální tzv. "kuřimskou kauzu", kde se projednává případ týraných dětí 

ve veřejném hlavním líčení. Řešena otázka, zda je přítomnost veřejnosti v uvedeném 

případě na místě, zda je dostatečná ochrana, kterou náš právní řád poskytuje zájmům 

týraných dětí. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010721 - ANAL 044703 

MATIAŠKO, Maroš 

K otázce věkové hranice trestní odpovědnosti : Realita a mystifikace.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 7, s. 214 - 221, 3 grafy, 1 tab.  

 Zkoumání základních argumentů zastánců sníţení věkové hranice trestní 

odpovědnosti a jisté míry mystifikace, kterou obsahují (nárůst brutality skutků a 

kriminality dětí obecně, vyšší psychická vyspělost dnešních dětí). Problematika věku 

jako podmínky trestní odpovědnosti. Analýza argumentu o brutalitě a nárůstu dětské 

kriminality, zejména násilné. Duševní a fyzická vyspělost dětí a psychický vývoj 

dítěte. Delikvence dětí z kriminologického hlediska, vývojová dráha delikvence 

dítěte. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010747 - ANAL 042949 

NEZKUSIL, Jiří 

Kategorizace trestných činů v návrhu rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 34 - 45.  

 Autor se zabývá vývojem kategorizace trestných činů v československé a české 

právní nauce i konkrétní legislativě a jejím dopadům na oblast trestního práva, 

především moţným procesním důsledkům. Hlavní část je pak věnována aktuálnímu 

návrhu rekodifikace trestního práva hmotného a také související otázce správního 

trestání. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010734 - ANAL 042946 

POLCAR, Miroslav 

Princip omezené důvěry v dopravě.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 16 - 25.  

 Autor se věnuje otázce zavinění při způsobení dopravní nehody (úmysl, nedbalost) a 

v toto souvislosti rozebírá tzv. princip omezené důvěry, který znamená, ţe se řidič při 

provozu na pozemních komunikacích můţe spoléhat na to, ţe ostatní účastníci budou 

dodrţovat pravidla provozu, pokud z konkrétních okolností nebude vyplývat opak. 

Tento rozbor pak ilustruje řadou soudních rozhodnutí v oblasti dopravy. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010727 - ANAL 045032 

REPÍK, Bohumil 

Implicitní procesní ochrana základních materiálních práv v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 9, s. 945 - 968, lit.  

 Evropská úmluva o lidských právech a z ní vyplývající procesní povinnosti. 

Relevantní články Úmluvy k poţadavkům Soudu na implicitní procesní povinnosti. 

Uplatňování čl. 2, 3, 5, 14 Úmluvy a komentář. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010731 - ANAL 042944 

VOLEVECKÝ, Petr 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému v navrhované rekodifikaci trestního 

zákona.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 7 - 8, s. 5 - 11.  

 Tématem článku je legislativní řešení neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému, který můţe mít za následek jak zneuţití takto získaných dat, tak jejich  
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poškození. Konstatováno, ţe legislativní činnost v oblasti informačních technologií a 

jejich uţivatelů neprobíhá stejným tempem jako rozvoj IT.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010723 - ANAL 044705 

Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. Zprac. Pavel Šámal.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 7, s. 227 - 231.  

 Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (2008/3,4) a z časopisu Trestní právo 

(Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních - Sbírka LexisNexis- trestní) 2008/2,3,4. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010728 - ANAL 045033 

ZÁSTĚROVÁ, Jana 

Ochrana ţivotního prostředí v čase mezinárodního vojenského konfliktu 

mezinárodním právem válečným.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 9, s. 969 - 1008, lit.  

 Článek je součástí grantového projektu GA ČR č. 407/08/1053. Vývoj tzv. válečného 

práva ţivotního prostředí a jeho rámec. Právně závazná i nezávazná normativita. 

Příslušné mezinárodní smlouvy, jejich účel, základní regule a jejich naplňování. 

Výklad a komentáře. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

010563 - ANAL 044499 

BEČKA, Tibor A. 

Psychologie. Jak dochází k výčtům skupin zranitelných osob při mimořádných 

událostech? 

In: Rescue report. - 2008, č. 2, s. 24 - 26, 2 grafy, 1 obr.  

 V rámci psychologie katastrof a mimořádných událostí je jedním z témat otázka tzv. 

zranitelných (specifických) skupin obyvatel, které jsou při mimořádné události 

zpravidla zranitelnější, a proto by jim měla být zvýšena pozornost. Způsoby jakými 

docházíme k výčtům zranitelnějších skupin obyvatelstva v rámci mimořádných  

událostí a rozdíly mezi nimi. Výzkum a hypotéza. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 



 31 

010695 - ANAL 044687 

COSYNS, Paul - D'HONT, Christine - JANSSENS, Dirk - MAES, Erik - 

VERELLEN, Roel 

Les internés en Belgique: les chiffres [Internovaní v Belgii: čísla]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 4, s. 364 - 380, 11 tab., lit. 

11.  

 Výzkum internovaných pachatelů s mentálním postiţením, duševně nemocných nebo 

s duševní poruchou. Zákonný podklad internace a jeho uplatňování v praxi. Výzkum, 

jeho metodologie a výsledky: celkový počet internovaných, internovaní bez moţnosti 

propuštění, s moţností podmíněného propuštění, sociobiografický profil 

internovaných, diagnostický profil. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda internace osob 

byla nezbytná, jaké jsou moţnosti zkušebního propuštění z internace apod., čili 

celkový stav a situace internovaných z hlediska jejich lidských práv. Jmenné odkazy: 

Hont, Christine D' viz D'Hont, Christine 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

010726 - ANAL 042942 

HUBÁLEK, Slavomil - VOJTÍŠEK, Zdeněk - ŠULOVÁ, Lenka 

Kauza Kuřim.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 9, s. 30 - 32.  

 Případ brutálního týrání Ondřeje a Jakuba Mauerových z Kuřimi z pohledu soudního 

znalce v oboru klinické psychologie a sexuologie, z pohledu religionisty a vývojové a 

sociální psycholoţky. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010554 - ANAL 043600 

LOVELL, David 

Patterns of Disturbed Behavior in a Supermax Population [Typy narušeného chování 

u vězeňské populace duševně nemocných].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 8, s. 985 - 1004, 1 obr., lit. 37.  

 Ředitelství věznic státu Washington, USA, iniciovalo v reakci na rostoucí počet 

mentálně postiţených odsouzených pachatelů trestné činnosti program opatření pro 

specifika výkonu trestu psychicky nemocných pachatelů. Definice závaţné duševní 

nemoci. Výsledky výzkumů a statistické údaje. Reţimová, separační aj. opatření. 

Informace z poznatků případové studie.  

USA - eng: PA: bv/2008 
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010694 - ANAL 044686 

VANDERMEULEBROEKE, O. 

Un autre régime d'internement des déliquants atteints d'un trouble mental : La loi du 

21 avril 2007 [Zvláštní reţim internace delikventů postiţených duševní poruchou. 

Zákon z 21. dubna 2007].  

In: Revue droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 4, s. 308 - 363.  

 Analýza zákona o internaci osob, zejména pachatelů trestných činů, trpících duševní 

poruchou, duševně nemocných nebo mentálně postiţených. Vývoj legislativy. 

Kategorizace duševně postiţených. Soudní fáze rozhodování o internaci. 

Psychiatrická expertíza: obecná charakteristika, posouzení nebezpečnosti pro 

společnost, výslech, práva pacientů. Pozorování, rozhodnutí o internaci a jeho výkon. 

Kontrolní mechanismy. Provizorní uvěznění pachatelů a internace odsouzených. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

010668 - ANAL 044669 

WACLAWCZYK, Christian 

Wie rechte Kader schachmatt gesetzt werden können : Ein kleines politisch-

rhetorisches Nahkampftraining. Teil 1: Die Tricks der "Dresdner Schule" [Jak můţe 

být "správný kádr" vyřízen klidným člověkem. Malý politicko-řečnický trénink boje 

zblízka. Část 1: Triky "dráţďanské školy"].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 7, s. 19 - 22, 2 obr.  

 Návod, jak argumentovat při komunikaci s pravicovým extremistou. Tzv. 

"dráţďanská škola", její taktika a strategie rozhovoru při jednání s pravicovými 

extremisty nebo jejich příznivci. Vyvracení argumentů pravicového extremismu, 

jednání s fanatiky. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

010637 - ANAL 044573 

Internet jako nástroj "svaté války".  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 81 - 84. Sek.inf.p.: Österreichische 

Militärische Zeitschrift. - 2008 

 Pouţívání internetu teroristickými organizacemi se rozšířila velmi rychle. Od invaze 

Spojených států do Iráku na jaře 2003 se internet vyvinul do prostoru setkávání a 

výcvik dţihádistů. Internet poskytuje návody k jednání pro moderní teroristy na všech 

úrovních. Na internetu nacházejí pokyny pro psychologické vedení války, rady pro  
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propagandu, financování a získávání nových stoupenců. Výcvik pomocí internetu. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010654 - ANAL 045009 

KORBEL, František - FOREJT, Petr 

Elektronický platební rozkaz je tu.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 7-8, s. 20 - 22, lit.  

 Institut elektronického platebního rozkazu (EPR) v ČR jako jeden z dílčích projektů 

elektronizace justice. Inspirace, legislativa a praktické důvody zavedení EPR. 

Zákonné limity uţití EPR po formální a obsahové stránce. Formulář pro podání 

návrhu na vydání EPR a další fáze rozvoje aplikace, cílový stav. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010614 - ANAL 044550 

KUSALA, Jaroslav 

Našli jsme pro nás na internetu : 7. díl.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 7, s. 18, 3 obr.  

 Pokračování při hledání dalších informací v internetu. Problematika vyhledávání na 

mapě, ukládání fotografií, vyhledávání dopravy. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010573 - ANAL 044509 

LÁDYŠ, Libor - MATTUŠOVÁ, Zuzana 

Nová elektronická sluţba o ţivotním prostředí pro Praţany: ENVIS 4.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 14, příloha s. 1 - 6, 9 obr., 1 tab.  

 Souhrnné informace o rozsáhlém informačním systému o ţivotním prostředí na 

území hl. města Prahy. Informační servis o ţivotním prostředí ve vybraných 

městských částech hl. města Prahy - ENVIS 4. Uţivatelé systému ENVIS 4. 

Vyhodnocení. Závěrečné shrnutí přínosů projektu ENVIS 4. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010646 - ANAL 045007 

STECK-FLYNN, Kathy 

What's in a VIN ? [Obsah informací na výrobním štítku vozidla].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 6, s. 90 - 96, 1 obr.  
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 Význam identifikace vozidel podle výrobních štítků pro omezování obchodů s 

kradenými vozidly a pátrání po pachatelích krádeţí aj. kriminality. K systému značení  
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na výrobních identifikačních štítcích a jejich umístění. Mezinárodní systém 

identifikace automobilového výrobku WMI. Ukázka dekódování výrobního označení 

automobilu. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010583 - ANAL 044519 

VEJVODA, Vladimír 

Ochrana dat? Kryptujeme.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 4, s. 20, 2 obr.  

 V sledování vozidel a správě vozového parku prostřednictvím systémové integrace 

GSM/GNSS patří akciová společnost Princip v celospolečenském měřítku mezi 

absolutní špičky. Rozhovor s V. Vejvodou, předsedou představenstva a výkonným 

ředitelem. Představení nejúspěšnějších produktů a sluţby této společnosti: 

Elektronická kniha jízd Lupus, elektronická jednotka "ratingu" řidiče, palubní 

jednotka pro výběr elektronického mýty, nástrahové techniky pro automobily. 

Zabezpečení dat odposlechu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

010638 - ANAL 044574 

KRČ, Miroslav - KLUSÁČEK, Martin 

Místo a úloha soukromých společností při zabezpečení potřeb obrany v SRN.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 83 - 106, 8 obr., lit. 19 

 Místo a úloha společnosti GEBB při zabezpečení potřeb obrany. Vývojové tendence 

v prostředí armády SRN. Koncepty pro hospodárnost Bundeswehru. Nástroje pro 

optimalizaci Bundeswehru. Místo a úloha společnosti GEBB v procesu zapojování 

vnějších zdrojů. GEBB a výstroj. Projekty GEBBu. Informační technologie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010634 - ANAL 044570 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Velení a řízení v operacích EU.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 29 - 51, 7 obr., 2 přílohy, lit. 14.  

 Integrovaná expediční operace je prostředkem k řešení krizových situací, které se 

vyhrotily do takové krajnosti, ţe není moţné a přijatelné jiné řešení neţ vojenský 

zásah. Velení a řízení v expedičních operacích EU. Charakteristika velení a řízení.  
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Principy velení a řízení v expedičních operacích EU. Typy velení a řízení v operacích 

EU. Systém velení a řízení EU. Organizace velení a řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010633 - ANAL 044569 

PERNICA, Bohuslav 

Odvětví obrany a řízení podle cílů.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 25 - 28, 1 tab., lit. 8.  

 Řízení podle cílů dnes představuje jednu ze základních metod moderního 

managementu. Tato metoda našla své vyuţití rovněţ v odvětví obrany. Metoda řízení 

podle cílů v odvětví obrany - vznik, cíle. Vyhlášené strategické cíle v odvětví obrany 

v letech 2006 aţ 2008. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010632 - ANAL 044568 

STODŮLKA, Vítězslav - MAŠLEJ, Miroslav 

Teorie a praxe managementu ve vojenském prostředí.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 20 - 24, lit. 2.  

 Kaţdodenní manaţerská praxe ve vojenském prostředí, v rámci profesionální 

armády, nás přesvědčuje o nutnosti studia managementu v rámci přípravy velitelů - 

vojenských manaţerů. Velitel musí být řídícím pracovníkem - koordinátorem, který 

činnost těchto profesionálů slaďuje k dosaţení jednotného cíle. Konference 

"Management - teorie a praxe ve vojenském prostředí v listopadu 2007. Některé 

poznatky, které zazněly na konferenci k této problematice.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010639 - ANAL 044575 

ŠTOFKO, Hubert - MAZÁNEK, František 

Rozhodování v praxi velitele. 

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 131 - 135, 2 obr., lit. 5 

 Rozhodování je jednou z nejvýznamnějších aktivit realizovanou manaţery. Je jádrem 

řízení. Prolíná se všemi manaţerskými činnostmi. Kvalita rozhodování ovlivňuje 

fungování jakékoli organizace, její výsledky a budoucnost. Souvislosti teorie 

managementu, konkrétně manaţerských funkcí s velitelskou praxí. Rozhodování ve 

střelecké praxi. Modelování v teorii střelby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010640 - ANAL 044576 

ŢILÍNEK, Milan 

Odvodní řízení za stavu ohroţení států nebo za válečného stavu.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 136 - 144, 2 grafy, 1 tab., lit. 9.  

 Mezi hlavní úkoly AČR patří připravenost se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu 

napadení s maximálním vyuţitím systému kolektivní obrany. Základem jejího 

doplňování za stavu ohroţení státu nebo válečného stavu je provedení odvodného 

řízení u osob povinných brannou povinností a jejich povolávání k výkonu mimořádné 

sluţby. Vymezení institutu branné povinnosti a odvodného řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

010571 - ANAL 044507 

BRUNNER, Aleš 

Sebeobrana záchranáře.  

In: Rescue report. - 2008, č. 3, s. 54 - 55, 1 obr.  

 Sebeobrana a výcvik pro záchranáře. Neznalost taktiky a strategie můţe zapříčinit i 

ztrátu lidského ţivota. Výcvik by neměl být zaměřen jen na kontaktní boj, ale 

především na prevenci, taktiku, strategii a psychologii. Podpůrné prostředky pro 

sebeobranu - spreje, paralyzéry, teleskopické obušky apod. Psychologické triky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010629 - ANAL 044565 

"EXTRÉM 2008" .  

In: Policista. - 14, 2008, č. 8, s. 19, 2 obr.  

 Cvičení pořádkových jednotek tvořené šesti krajskými policejními správami, jejichţ 

nedílnou součástí byly Antikonfliktní týmy. Policie se snaţí tematicky vycházet z 

reálných a aktuálních hrozeb. Cvičení bylo zaměřeno na problematiku extremismu a 

extremistických shromáţdění. Dále se mělo otestovat schopnost spolupráce s dalšími 

sloţkami integrovaného záchranného systému a Policie ČR. Popis cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010560 - ANAL 044496 

FOJTÍK, Jakub 

Letecká hasičská sluţba.  
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In: Rescue report. - 2008, č. 1, s. 20 - 23, 6 obr., 4 tab., lit. 2.  

 Pouţití letecké techniky k likvidaci poţárů zejména lesních porostů plyne ze snahy 

co nejrychleji zabránit šíření poţárů a eliminovat jej, coţ v některých případech bez 

pomoci ze vzduchu nelze. Dělení území ČR v rámci letecké hasičské sluţby (LHS) do 

tří kategorií (A, B, C). Organizační zajištění LHS. Obsah LHS. Tři oblasti LHS. 

Letecká technika. Plnění letounů a bambi vaků. Letecká hašení. Současný stav LHS. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010567 - ANAL 044503 

FOJTÍK, Jakub 

Pohled z nebe aneb Sledovací prostředky pro hasiče.  

In: Rescue report. - 2008, č. 3, s. 26 - 27, 4 obr.  

 Vyuţití pozorovacích soustav instalovaných na letecké technice z pohledu hasičů. 

Varianty nasazení sledovacích prostředků, a to zejména při mimořádných událostech 

velkého rozsahu. Vyuţití termovize u hasičů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010569 - ANAL 044505 

FOJTÍK, Jakub 

Z vrtulníku po laně.  

In: Rescue report. - 2008, č. 3, s. 42 - 43, 8 obr.  

 Záchrana osob pomocí vrtulníků. Historie a vývoj záchrany osob ze vzduchu. 

Vybrané vybavení pouţívané leteckými záchranáři. Přehled některých vybraných 

vrtulníků. Případ záchrany v horách. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010559 - ANAL 044495 

FRANC, Richard - KUCHAŘ, Radim 

USAR způsoby lokalizace osob zasypaných v sutinách a technické prostředky k 

jejímu provedení.  

In: Rescue report. - 2008, č. 1, s. 14 - 15, 3 obr.  

 Úkoly USAR odřadu. Jedním z nejdůleţitějších úkolů USAR odřadu je lokalizovat v 

sutinách nebo staticky narušených objektech zasypané osoby. Existuje celá řada 

způsobů a prostředků vyuţitelných k dosaţení tohoto cíle. Dělení metod lokalizace 

zasypaných osob do dvou základních skupin: Metody biologické a metody technické. 

Fyzický a vizuální průzkum v místě nasazení. Elektronické vyhledávací zařízení a 

jeho tři kategorie. Vymezení řídící jednotky. Výhody a nevýhody LD3. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010564 - ANAL 044500 

FRANC, Richard - KUCHAŘ, Radim 

USAR. Vizuální elektronická vyhledávací zařízení.  

In: Rescue report. - 2008, č. 2, s. 28 - 30, 7 obr.  

 Vizuální elektronická vyhledávací zařízení. Nasazením vizuálních elektronických 

vyhledávacích zařízení lze relativně snadno prověřit prostory s nesnadným, 

nebezpečným nebo z jiných důvodů nemoţným přístupem nebo jiţ byla detekována 

přítomnost jedné nebo více osob např. kynologickou skupinou. Dělení těchto 

prostředků konstrukčně: Štěrbinové kamery a endoskopické kamery s optickým 

vláknem. Charakteristika a popis štěrbinové kamery PROEYE 751 DX a 

endoskopické kamery EVEREST XLG 3 video Probe. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010603 - ANAL 044539 

GAVEL, Alan 

Osobní dozimetrie : 3. díl.  

In: 112. - 7, 2008, č. 7, s. 35, 2 obr.  

 Při plnění úkolů jednotek poţární ochrany i dalších jednotek IZS v prostoru, kde se 

vyskytují zdroje ionizujícího záření, dochází ozáření osob. Prostředky měřící a 

zaznamenávající osobní dávky se nazývají osobní dozimetry. Dělení dozimetrů: 

Pasivní a aktivní. Vybavení dozimetrů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010558 - ANAL 044494 

KOHOUT, Jaroslav 

Letecká záchrana: Hledání optimálního řešení? 

In: Rescue report. - 2008, č. 1, s. 12 - 13, 4 obr., 1 tab.  

 Problematika letecké záchranné sluţby (LZS) na území ČR obsahuje širokou paletu 

faktorů a aspektů týkajících se této sluţby. Vrtulník W-3A-Sokol polské výroby, který 

Armáda ČR provozuje k zabezpečení sluţby LZS a SAR v Plzni a sluţby SAR v 

Přerově. Základní technické parametry. Spolupráce LZS při transportech pacientů 

v kritickém stavu, kteří jsou nuceně napojeni k lékařským přístrojům větších rozměrů. 

Pouţití vrtulníku. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010556 - ANAL 044492 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Příručka Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 3, s. 62, 1 obr.  
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Příručka Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy se 

zabývá bezpečností civilního letectví, tedy bezpečností jako ochrany před terorismem 

a dalšími protiprávními činy. Úvod je věnován vymezení základních pouţitých 

pojmů, dále je pozornost zaměřena na informace o historii leteckého terorismu v ČR i 

v zahraničí, systém ochrany civilního letectví v ČR a úkoly jednotlivých subjektů, 

které za ochranu letectví odpovídají. Přehled mezinárodních úmluv a doporučení, 

informace o národní právní úpravě a moţnostech postihu protiprávního jednání. 

Analýzy dat o cestujících uvedených leteckými dopravci. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010595 - ANAL 044531 

RAŠOVSKÁ, Lenka - STEJSKA, Jaroslav 

Česko-německé cvičení Albis 2008.  

In: 112. - 7, 2008, č. 7, s. 11 - 13, 7 obr.  

Akce: Albis 2008 [Cvičení]. Litoměřice (ČR), 16.05.2008-18.05.2008.  

 Ve dnech 16.-18.5.2008 se v Litoměřicích uskutečnilo česko-německé cvičení pod 

názvem Albis 2008, kterého se zúčastnilo téměř 500 hasičů, policistů, vojáků, 

zdravotníků, zástupců města Litoměřice a dalších. Námětem cvičení bylo řešení 

povodňové situace na řece Labi a Ohři. Mechanizmus civilní ochrany Společenství. 

Vyhodnocovací a koordinační tým. Sluţby technické pomoci (THW). Průběh cvičení. 

Řešení námětové studie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010596 - ANAL 044532 

URBÁNEK, Pavel 

Spolupráce základních sloţek IZS při zásahu u hromadných postiţení. 

 In: 112. - 7, 2008, č. 7, s. 14 - 16, 5 obr., 1 tab.  

 Při mimořádné události by mělo být prioritním úkole a cíle zásahu všech sloţek 

integrovaného záchranného systému (IZS) zachránit, co nejvíce ţivotů a zmírnit 

následky postiţení u pacientů, kteří přeţili. Další zlepšení výsledků v této oblasti lze 

dosáhnout jedině plným nasazením a adekvátním zapojením všech dostupných sil a 

prostředků jednotlivých sloţek IZS do řešení její zdravotnické části, především v 

úvodu akce. Součinnost sloţek IZS při řešení zdravotnické části zásahu mimořádné 

události. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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