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ALKOHOL, DROGY 

 

011000 - ANAL 041600 

BĚLÁČKOVÁ, Vendula 

Obraz drog v evropských médiích : Odklon od kriminálních aspektů.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 1, s. 52 - 61, 6 tab., lit. 13.  

 Metaanalýza Výročních zpráv o stavu ve věcech drog v členských zemích EU, 

Bulharsku, Rumunsku a Norsku mezi roky 1996 a 2005 ukázala, ţe se obraz drog v 

evropských médiích výrazně liší v nových členských zemích a v zemích EU 15. 

Články, které se věnují drogové problematice ve sledovaném období v MF Dnes (ČR) 

a v The Times (Velká Británie). Hypotéza o klesajícím podílu kriminálních aspektů v 

mediálním obraze drogové problematiky byla potvrzena. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011040 - ANAL 045404 

BELÁČKOVÁ, Vendula 

Drogy, volby, média : Jak nastolovaly politické strany v ČR drogovou politiku před 

volbami do médií.  

In: Zaostřeno na drogy. - 6, 2008, č. 4, s. 1 - 12, 8 tab., 7 obr., lit. 25.  

 Přehled o tom, jak politici nastolovali drogovou problematiku v médiích ve čtyřech 

obdobích, 1996, 1998, 2002, 2006. Základní východiska. Nastolování agendy vztahu 

médií, politiky a drogové problematiky. Drogová problematika v médiích před 

volbami.  

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

010999 - ANAL 041599 

GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal - ZÁBRANSKÝ , Tomáš 

Inhalační vzorce uţívání konopných drog a parafernália vyuţívaná za tímto účelem.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 2, s. 98 - 111, lit. 19.  

 Popis různých způsobů kouření konopných drog a k tomu účelu vyuţívaná 

parafernália. Typ uţití konopné drogy, způsob a prostředek (parafernálie) uţití mohou 

do jisté míry modifikovat průběh intoxikace a stavy v ní dosaţené. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010996 - ANAL 041596 

KAVENSKÁ, Veronika 

Moţnosti vyuţití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí.  
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In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 1, s. 32 - 40, 1 tab., lit. 21.  

 Léčba osob závislých na psychoaktivních látkách pomocí kombinace moderní 

medicíny a psychoterapie se znalostmi a tradičními technikami peruánských šamanů 

včetně uţívání halucinogenní liány ayahuasky. Tento způsob léčby se ukázal jako 

velmi účinný a za dodrţení přísných pravidel a rituálů bezpečný. Zkušenosti Centra 

pro léčbu drogově závislých a výzkumu tradiční medicíny (TAKIWASI) v městečku 

Tarapot v Peru. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010985 - ANAL 041593 

KOSTÍNKOVÁ, Lenka 

Psychosociální podpora v substituční léčbě.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 1, s. 64 - 72, 4 grafy, lit. 5.  

 Otázka podoby psychosociální podpory (PSP) v substituční léčbě - pouţívané 

postupy, co se osvědčuje, rozdíly mezi pracovišti. PSP v praxi, individuální a 

skupinová terapie v substituční léčbě. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010986 - ANAL 041594 

KRMENČÍK, Pavel 

Somatická rizika spojená s kouřením marihuany.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 2, s. 112 - 126, lit. 43.  

 Zdravotní rizika plynoucí z uţívání konopných drog. Poškození respiračního, 

imunitního, kardiovaskulárního, reprodukčního systému. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010997 - ANAL 041597 

MOLNÁROVÁ, Monika - BARTOŇOVÁ, Jitka - VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 

Alena - KOBLIŢKOVÁ, Radka 

Funkce drog v ţivotě uţivatelů opiátů a jejich substituční léčba buprenorfinem.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 1, s. 12 - 29, 1 tab., lit. 10.  

 Substituční léčba je standardní metoda léčby závislosti na opiátech, které 

minimalizuje zdravotní a sociální rizika pacienta. V ČR jsou povoleny dvě látky 

určené k léčbě závislosti na opiátech - methadon a buprenorfin. Psychosociální 

faktory, které motivují pacienty setrvat v buprenorfinové substituční léčbě. 

Rozhovory se třiceti respondenty (Praha - Drop In; Prev-centrum, Apolinář; Ústí nad 

Labem - K-centrum; Brno - terén). 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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010995 - ANAL 041595 

OCHABA, Róbert 

Zákaz fajčenia na verejných miestach - mýty a skutočnosť.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 2, s. 176 - 181, lit. 12.  

 Základní východiska intervencí v oblasti ochrany nekuřáků a výchovy k nekuřáctví. 

Zkušenosti některých zemí EU s uplatňováním striktní politiky kontroly tabáku v 

oblasti kouření v restauracích a barech. Nejdůleţitější právní normy a programy 

podpory zdraví, které se týkají dlouhodobé intervence v oblasti ochrany, podpory a 

rozvoje zdraví. 

CZ - sla: PA: vy/2008 

 

010998 - ANAL 041598 

RODU, Brad - GODSHALL, William T. 

Minimalizace rizik spojených s uţíváním tabáku : alternativní strategie pro odvykání 

kouření pro zapřísáhlé kuřáky.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 2, s. 128 - 168, 4 obr., 5 tab., lit. 173.  

 Minimalizace rizik uţívání tabáku pomocí tabákových bezdýmých výrobků. Popis 

tradičních a moderních bezdýmých tabákových výrobků, informace o prevalenci 

jejich uţívání v USA a ve Švédsku. Analýza epidemiologických důkazů ohledně 

nízkých zdravotních rizik spojených s uţíváním bezdýmých tabákových výrobků. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010984 - ANAL 041592 

ŠUPKOVÁ, Danuše 

Závislost jako jeden z aspektů ţivota bezdomovců.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 1, s. 44 - 51, 1 tab., 1 obr., lit. 6. 

 Souvislost mezi problémy s alkoholem a bezdomovectvím. Typologie 

bezdomovectví. Zdravotní stav jako jedna z určujících faktorů ţivota bezdomovce. 

Fyzické zdraví. Duševní zdraví. Závislost jako následek ţivota na ulici. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

010970 - ANAL 041589 

Bezpečnostní hrozby : hackeři a botnety.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 2, s. 42 - 43.  
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 Předpověď nejváţnějších bezpečnostních hrozeb pro rok 2008. Předpoklad nárůstu 

webových hrozeb a hrozeb cílených na operační systém Microsoft Windows Vista. 

Bude pokračovat pokles adwaru (softwaru, který uţivateli doručuje reklamu). 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010960 - ANAL 043944 

BRAASCH, Matthias 

Kriminologische Aspekte des Dopings : Über den Missbrauch von Dopingmitteln im 

Leistungs- und Freizeitsport und die Strukturen des internationalen 

Dopingschwarzmarktes [Kriminologické aspekty dopingu. O zneuţívání dopingových 

látek ve vrcholovém a rekreačním sportu a o strukturách mezinárodního černého trhu 

s dopingem].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 8 - 9, s. 479 - 485, lit. 24.  

 Základní skupiny zakázaných látek, pouţívaných k vystupňování tělesného výkonu. 

Metody manipulací s těmito látkami. Pouţívání dopingu je dnes běţné, jde o jev 

celospolečenský. Ojedinělé případy jiţ u sedmnáctiletých osob. Zdravotní problémy 

při pouţívání dopingu, moţné vedlejší účinky. Mezinárodní překladiště pro  

obchodování s dopingovými látkami: lékárny, ordinace, laboratoře, internet. Struktura 

mezinárodního černého trhu s dopingem. Dominantní úloha ruské mafie. Původ 

dopingu, role farmaceutického průmyslu. Jak řešit tuto situaci? Perspektivy. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010962 - ANAL 043946 

BURGHEIM, Joachim - FRIESE, Hermann 

Täter-Opfer-Interaktionen bei Sexualdelikten [Interakce mezi pachatelem a obětí při 

sexuálních deliktech].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 8 - 9, s. 486 - 492, 5 tab., lit. 28.  

 Analýza faktorů, které působí na chování pachatele, resp. na vystupňování jeho 

agresivity. Odpor oběti a reakce pachatele. Věk oběti. Vztah mezi pachatelem a obětí 

(znají se dobře, zběţně, neznají se, jsou příbuzní, jsou bývalí partneři). Verbální 

komunikace mezi pachatelem a obětí. Statistická vyhodnocení. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010954 - ANAL 045284 

Divácké násilí.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 21 - 22, 1 obr.  

 Problematika diváckého násilí. Nebezpečné chování diváků v souvislosti se 

sportovními zápasy. Odehrává se na stadionech, v jejich bezprostředním okolí nebo 

na trasách přesunu fanoušků. Kromě vlastního násilí zahrnuje rovněţ další formy 

rizikového chování, jako jsou rasistické uráţky, pouţívání extremistické symboliky či  
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chování ohroţující bezpečnost dalších diváků, hráčů a rozhodčích. Řešení 

problematiky diváckého násilí. Preventivní projekty. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010952 - ANAL 045282 

Domácí násilí.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 19 - 20, 1 obr.  

 Problematika domácího násilí. K 1.6.2004 nabyla účinnosti novela trestního zákona a 

byla tam vloţena skutková podstata trestného činu. Týrání osoby ţijící ve společně 

obývaném bytě a domě (paragraf 215a). Nový způsob řešení domácího násilí přinesl 

zákon č. 135/2006 Sb., který zakotvil nové oprávnění PČR v podobě institutu 

vykázání. Charakteristické rysy domácího násilí. Intervenční centra pro oběti 

domácího násilí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010976 - ANAL 044764 

Der Feind im eigenen Haus : Innentäter als unterschätzte Gefahr für Unternehmen 

[Nepřítel ve vlastním domě. Vnitřní pachatel jako podceňované nebezpečí pro firmu].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 18 - 19.  

 Značnou část pachatelů vnitřní firemní kriminality tvoří vlastní zaměstnanci. 

Pracoviště jako místo činu, kriminální kariéra zaměstnance. Zdánlivě neškodné 

drobné krádeţe (kancelářské potřeby, vyuţívání počítače pro soukromé účely apod.). 

Mezi důleţité faktory mající vliv na kriminalitu zaměstnanců patří i mezilidské vztahy 

ve firmě a kvalita kontrolních mechanismů. Nebezpečí plynoucí z podceňování této 

kriminality.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011015 - ANAL 045302 

KORYČANSKÝ, Martin 

Řekli nám na ŘSPP a SŢP PP ČR. Univerzálnější sluţbu bychom si těţko dokázali 

představit. Divácké násilí v ČR.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 56 - 59, 3 obr.  

 Ředitelství sluţby pořádkové policie a sluţby ţelezniční policie vzniklo 1.4.2006 

sloučením ředitelství sluţby pořádkové policie a ředitelství sluţby ţelezniční policie. 

Do působnosti sluţby patří celá škála činností a aktivit, od domácího násilí přes 

přepravu nebezpečného odpadu po území ČR aţ po realizaci policejních opatření při 

rizikových shromáţděních, včetně preventivní činnosti vykonávané prostřednictvím 

tzv. antikonfliktních týmů (AKT). Divácké násilí v ČR. Historie. Aktuální stav a 

návrhy na řešení diváckého násilí v ČR. Vymezení skutkových podstat. Trestněprávní 

postih pachatele. Oprávnění policistů a reforma Policie ČR na úseku diváckého násilí.  

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011003 - ANAL 045291 

MAZÁNEK, Jiří 

Bankovní výběr.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 10 - 12.  

 Případ hospodářské kriminality, který, přestoţe byli pachatelé odsouzeni, nelze 

označit za úplně úspěšný, a to především vzhledem k tomu, ţe na začátku trestního 

stíhání došlo k zásadní chybě, jeţ ve svém důsledku poznamenalo výsledek celého 

přípravného trestního řízení. Vyšetřovací úkony. Analýza případu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010968 - ANAL 041587 

Podle KPMG International sílí boj proti praní špinavých peněz.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 4, s. 101 - 104.  

 Aktivity světových bank v boji proti praní špinavých peněz. Finanční ústavy čelí stále 

silnějším regulatorním poţadavkům a rostoucímu tlaku na jejich plnění. Situace v ČR. 

Nejúčinnější kontrolou pro banky zůstávají dobře proškolení zaměstnanci. Potřeba 

jasnějších zákonů. Lepší sdílení informací a intenzivnější spolupráce mezi veřejným a 

bankovním sektorem. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011011 - ANAL 045298 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Násilí při sportovních podnicích (ze švýcarské kazuistiky).  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 43 - 45.  

 Problematika násilí při sportovních utkáních ve Švýcarsku a v ČR. Organizace a 

struktury, hierarchie a komunikace. Pravicový extremismus a rasismus. Vytváření 

skupin a anonymita. Formy projevu švýcarského chuligánství. Kategorizace fanoušků 

hooligans v ČR. Subkultura hooligans v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010955 - ANAL 045285 

PŘÍKASKÝ, Vít 

Budeme dále ustupovat zlodějům kovů? 

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 22 - 23, 2 obr.  

 Problematika krádeţí barevných kovů a ţeleza, které jsou následně zpeněţovány ve 

sběrnách, jsou traumatem měst, obcí a institucí. Kompetence obcí a krajů z hlediska 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Návrhy na novelu zákona. Kontrola činnosti 

provozoven. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010969 - ANAL 041588 

ŠPAČEK, Miroslav 

Krizový management a jeho zvládání.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 8, s. 23 - 25.  

 Krizový management je odezvou na neočekávané události, které ohroţují lidi, 

majetky i finanční a operační stabilitu společnosti. Příčiny a podstata firemní krize. 

Cíle krizového managementu. Manaţerské desatero v krizových situacích. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010977 - ANAL 041590 

Virtuální kriminalita.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 4, s. 58 - 61.  

 Současná situace na poli počítačové kriminality. Rozsah a komplexnost rizik a 

hrozeb. Kybernetické útoky na státní a vládní cíle. Ohroţení jednotlivců a firem. 

Zločinci se zaměřují na nové technologie. Negativní dopad počítačového zločinu na 

důvěru spotřebitelů v internet. Technologická kriminalita jako prosperující byznys. 

Existence legálního "trhu" pro nákup a prodej do té doby neodhalených slabých míst 

softwaru. Podsvětí nabízí specializované aukční stránky, reklamu na prodávané 

produkty a dokonce zákaznickou podporu. Některé země se stanou bezpečným 

útočištěm počítačových zločinců. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010973 - ANAL 044761 

WADLE, Michael 

Wissen in falschen Händen : Firmen-Know-how muss vor fremden Zugriff geschützt 

werden [Znalosti ve nesprávných rukou. Firemní know-how musí být zajištěno před 

cizími zásahy].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 20.  

 Hospodářská špionáţ je v Německu podceňovaným problémem přesto, ţe způsobuje 

obrovské škody. Nejohroţenější jsou podniky pouţívající nebo vyvíjejí nejnovější či 

speciální technologie. Strategie obrany před krádeţemi a zneuţíváním firemního 

know-how, problematika dohledu nad přístupem k informacím, zachovávání určité 

míry nedůvěry v této oblasti. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010971 - ANAL 044760 

Ein weites Dunkelfeld : Aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik zur 

Wirtschaftskriminalität [Další stinné stránky. Policejní kriminální statistika 

hospodářské kriminality].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 16 - 17.  
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 Hospodářská kriminalita ve statistikách Spolkového kriminálního úřadu. Trend 

vývoje hospodářské kriminality. Kriminologické hledisko, materiální a nemateriální 

škody způsobené hospodářskou kriminalitou, potenciál ohroţení. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011109 - ANAL 044784 

CHROMÝ, Jakub 

Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 9, s. 41 - 43.  

Rec. na : Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod 

[monografie] / René Milfait. - Praha : Portál, 2008. - 216 s. 

 Komerční sexuální zneuţívání dětí v recenzované publikaci: obecná hlediska, 

fenomén komerčního zneuţívání dětí a jeho historie na pozadí problematiky 

vykořisťování dětí. Intervenční strategie v dané oblasti. Etické reflexe problematiky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011049 - ANAL 043947 

FELSON, Richard - SAVOLAINEN, Jukka - AALTONEN, Mikko -  

MOUSTGAARD, Heta 

Is the Association between Alcohol Use and Delinquency Causal or Spurious ? [Je 

vztah mezi poţíváním alkoholu a kriminalitou kauzální nebo domnělý ?].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 3, s. 785 - 808, 3 tab., 1 

graf, lit. 51.  

 V této studii si klademe dvě otázky: 1) do jaké míry je vztah mezi alkoholem a 

kriminalitou jen předstíraný a domnělý, 2) zda alkohol ovlivňuje jen násilnou 

kriminalitu, nebo i jiné druhy kriminality. Předmětem zkoumání je vliv alkoholu na 

vandalismus, násilí a různé drobné delikty u finské dospívající mládeţe. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011110 - ANAL 045085 

HEATON, Robert 

Measuring Crime Reduction: Geographical Effects [Sniţování kriminality a význam 

lokálního působení].  

In: Police Journal. - 81, 2008, č. 2, s. 95 - 110, 2 tab., lit. 15.  

 Studie k zaměření policie v úsilí o sniţování kriminality. Poznatky k úsilí v rámci 

centrálních programů a k významu podchycení zdrojů místní kriminality. Ze studia 

literatury, policejní praxe a statistik. Diskuze a podpora promyšlené policejní strategie 

a praxe sniţování kriminality. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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011072 - ANAL 045328 

LINHART, Jaroslav 

Tetování jako poznávací znamení ruské mafie. 

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

 Tetování na tělech vězňů ruského původu. Rusové tvoří v izraelských věznicích 

uzavřenou skupinu a tetování pouţívají jako komunikační symboly. Tetování slouţí 

jako prostředek obrany i zastrašení. Izraelští kriminalisté E. Šoham a Š. Azulajová-

Leichnerová vydali knihu "Vytetovaná totoţnost: Sociální kontrola a tetování mezi 

vězni v Izraeli". V knize je popsáno asi 100 motivů. Místa, kde jsou vězni tetovaní. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009200 - ANAL 043309 

POLÁK, Peter 

Poznámky k "hniezdam záchrany" z hľadiska trestného práva. 

 In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1474 - 1476.  

 Problematika anonymního odkládání novorozenců do tzv. hnízd záchrany (baby-

boxy) a eventuální trestnosti tohoto činu vzhledem k nedefinovanému pojmu 

novorozenec v trestním zákoně a ani v jiném právním předpisu.  

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011081 - ANAL 045335 

SALVET, Leo 

Instituce pro boj s policejní delikvencí - minulost, současnost a budoucnost.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, příloha s. 7 - 8.  

 Otázka postavení a organizačního začlenění speciálního policejního orgánu pro 

odhalování a prověřování trestné činnosti policistů je často diskutovaným tématem v 

politických, odborných i mediálních kruzích. Pro odhalování a vyšetřování delikvence 

policistů existovaly do r. 1990 kromě inspekce MV i inspekce náčelníků krajských 

správ SNB. Pak uţ jen inspekce MV. Postavení a základní předmět inspekce MV. 

Dozor, nad trestním řízení konaným policejním orgánem inspekce MV. Příprava 

nového zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011051 - ANAL 043949 

SIENNICK, Sonja E. - STAFF, Jeremy 

Explaining the Educational Deficits of Delinquent Youths [Jak vysvětlit vztah mezi 

nedostatky ve vzdělání a kriminalitou mladistvých].  
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In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 3, s. 609 - 636, 6 tab., 1 

obr., lit. 50.  

 Proč mladí lidé se sklonem ke kriminalitě nedokončí studium častěji neţ jejich 

bezúhonní vrstevníci? Kriminologická teorie a výzkum to vysvětluje představami 

mladých lidí o budoucí kariéře. Jde o to, co jsou schopni mladí lidé pro svoji kariéru 

učinit. Mladí delikventi si často neuvědomují, jak můţe jejich chování ohrozit jejich 

cíle. Studie vychází z dřívějších výzkumů a zkoumá tuto otázku z hlediska 

kriminologického a sociologického. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011050 - ANAL 043948 

XIE, Min - MAC DOWALL, David 

The Effects of Residential Turnover on Household Victimization [Vliv změny 

bydliště na viktimizaci domácnosti]. 

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 3, s. 539 - 576, 6 tab., 1 

obr., lit. 102.   

 Američané se stěhují často, změnou bydliště se mění riziko viktimizace. Tyto 

souvislosti byly zkoumány na základě údajů institutu National Crime Survey z let 

1980-1985. Byly získány dva základní poznatky: 1) Stěhování je přechodné období, 

které vţdy zvyšuje riziko kriminality a viktimizace, 2) Změny ve sloţení domácnosti 

a změny kaţdodenní rutiny také zvyšují riziko viktimizace. Tyto poznatky podporují 

teorii o vlivu sociální dezorganizace na příleţitost k trestnému činu. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010987 - ANAL 044765 

BRUNOVÁ, Markéta 

Nové přístupy v teorii kriminalistických stop a identifikace v souvislosti s 

dokazováním v trestním řízení.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 2, s. 1 - 9, lit. 11.  

 Dokazování jako oblast prolínání kriminalistické vědy s trestním právem. Vztah 

dokazování, kriminalistických stop a kriminalistické identifikace. Stopa jako relace 

mezi objektem a prostředím. Paměťové stopy - aktuální teorie, výzkumy, forenzní 

aplikace. Digitální stopy a jejich specifika. Systémová identifikace v kriminalistice: 

identifikace individuální a identifikace nedovršená (určení skupinové příslušnosti). 

Kriminalistické evidence a sbírky jako součást kriminalisticko-technických a 

expertizních pracovišť.  

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010988 - ANAL 044766 

DOGOŠI, Michal 

Střelná poranění v soudním lékařství. 

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 2, s. 10 - 17, lit. 8.  

 Poranění způsobená ručními palnými zbraněmi. Zraňující faktory výstřelu. Vstřel a 

výstřel, střelný kanál. Vliv překáţky na charakter střelného poranění. Poranění 

brokovým nábojem, poranění způsobená automatickou dávkou, cvičným nábojem, 

signálními pistolemi, vysokorychlostními mikroráţovými střelami, expanzivními 

přístroji, vzduchovkami a větrovkami, poranění plynovkou. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011008 - ANAL 045295 

FENYK, Jaroslav - HLAVÁČEK, Jan - KROULÍK, Pavel 

Některé zvláštní způsoby dokazování : 1. pokračování.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 34 - 35, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Vyšetřovací pokus - pojem. Účel vyšetřovacího 

pokusu. Příklady. Rozdíl mezi znaleckým zkoumáním a vyšetřovacím pokusem. 

Příklady. Vyšetřovací pokus v přípravném řízení. Zadokumentování. Seznam 

doporučené literatury - zákony, interní řízení PP ČR, publikace. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011099 - ANAL 043950 

GORDON, Nathan J. 

Today's Instruments for Truth Testing [Soudobé techniky testování pravdy].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 9, s. 70 - 78, lit. 17.  

 Historie detektorů lţi. Přehled současných nástrojů a technik. Fyziologické testy, 

které zaznamenají u vyslýchané osoby změny dýchání, tepovou frekvenci, zvýšené 

pocení, krevní tlak, chvění ruky, apod. Vyuţití elektroencefalografie. Hlasová 

analýza. Spolehlivost jednotlivých metod a moţné omyly. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010961 - ANAL 043945 

HEINRICH, Ulrich 

Aufklärung von Fussgängerunfällen : Möglichkeiten der Verkehrsunfallkriminalistik 

nutzen [Objasnění nehod chodců. Vyuţít moţnosti kriminalistiky dopravních nehod].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 8 - 9, s. 506 - 513, 9 obr., lit. 19.  

 Průběh dopravní nehody. Jednotlivé fáze střetu chodce s motorovým vozidlem. 

Vzdálenost, brzdná dráha, rychlost a další faktory. Práce policie na místě činu. 

Výpovědi zúčastněných osob, shromaţďování důkazů. Zajištění stop.  
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011135 - ANAL 042960 

KOUKAL, Milan 

Kapka slin odhalí vraha.  

In: 21. století. - 2008, č. 11, s. 36 - 39, obr.  

 Význam kyseliny deoxyribonukleové (DNA) nejen v kriminalistice. Podoba DNA, 

vysvětlení pojmu genetika. Nukleová kyselina DNA jako nositelka genetické 

informace všech organismů, její sloţení. Dva typy DNA - nukleární a 

mitochondriální. Genom - souhrn veškeré dědičné informace daného organismu. 

Vyjádření prof. Strause z Policejní akademie ČR v Praze k metodě analýzy DNA. 

Význam biologických stop zanechaných na místě trestného činu.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

010991 - ANAL 044769 

PORADA, Viktor 

Aktuální problémy identifikace osoby na základě tvaru trajektorií vybraných 

referenčních bodů na těle osoby při jejím pohybu.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 2, s. 49 - 60, 3 obr., lit. 10.  

 Stopy pohybové činnosti člověka, jejich biomechanický obsah. Stereotypie a 

variabilita funkčních a dynamických návyků pohybu,  lokomoce. Význam stop 

lokomoce pro kriminalistickou identifikaci. Zkoumání trajektorií vybraných 

referenčních bodů na těle ţivé osoby při jejím pohybu: reprodukovatelnost, vliv 

měřící techniky na získané hodnoty, vliv nestandardních podmínek, vzájemná 

korelace dvou trajektorií. Výhody rozpoznání člověka na základě jeho chůze a 

problematika přijatelnosti takové identifikace pro forenzní účely. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

011001 - ANAL 045289 

BRÁZDA, Jan 

Zahájení činnosti fakult na Policejní akademii ČR v Praze.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 3 - 4, 1 obr.  

 Počátkem dubna 2008 došlo na Policejní akademii ČR v Praze k organizační změně. 

Vznikly dvě nové fakulty: Fakulta bezpečnostně právní a Fakulta bezpečnostního 

managementu. Hlavní důvody vytvoření fakult. Výuka ve studijních oborech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011111 - ANAL 045086 

COLIANDRIS, Geoff - ROGERS, Colin 

Linking Police Culture, Leadership and Partnership [Propojovat policejní kulturu, 

řízení, partnerství a spolupráci]. 

In: Police Journal. - 81, 2008, č. 2, s. 111 - 125, lit. 31.  

 Práce zaměřená na etiku a komplexitu práce policie. Analýza některých dokumentů 

na toto téma. Charakteristika a základy pravidel účinné a etické práce policie v rámci 

spolupráce bezpečnostních sloţek a agentur. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

011004 - ANAL 044770 

E-Learning [E-learning].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 5, s. 1 - 31.  

 Série článků na téma e-learningu, jeho podstaty a uplatnění v praxi. Policejní 

vzdělávání formou e-learningu, jeho organizace ve spolkových zemích, zkušenosti. 

MEPA a vyuţití e-learningu. Výhody a nevýhody této formy vzdělávání. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010959 - ANAL 043943 

KÖLBACH, Jochen - THIELMANN, Gerd 

Internationale Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung [Mezinárodní 

spolupráce při potírání kriminality].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 8 - 9, s. 514 - 517, lit. 9.  

Akce: Crime, Police and Justice in the 21st century [konference]. Paris (FRANCIE), 

26.05.2008-28.05.2008. College européen de police: CEPOL Paříţ (FRANCIE).  

 Úvod. Přehled ostatních organizací: MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie, 

zaloţena 1992), AEPC (Association of Europen Police Colleges, zaloţena 1996). 

CEPOL byl zaloţen v roce 2001 jako mezinárodní síť policejních výukových zařízení. 

Program a průběh konference. Mezinárodní spolupráce policejních sborů v boji proti 

terorismu a organizované kriminalitě. Policie a lidská práva. Nové trendy v 

kriminalitě. Resumé. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011071 - ANAL 045327 

LINHARTOVÁ, Dagmar - MARTINŮ, Oldřich 

Motivační program.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, s. 6, 1 obr.  

 Přiblíţení Motivačního programu, který přiblíţil O. Martinů, policejní prezident. 

Cílem Motivačního programu je vytvořit příznivější podmínky pro sluţbu v praţských  
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a středočeských policejních útvarech. Týká se policistů, kteří v nich v současné době 

pracují, ale měl by také motivovat nové uchazeče o práci u policie. Personální stav 

policistů a jeho výhled do konce roku 2008. Části Motivačního programu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011082 - ANAL 045336 

LIŠKA, Přemysl - ČERNÝ, Pavel 

U policistů v Belgii.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, s. 26 - 27, 7 obr.  

 Návštěva Mgr. P. Černého z Vyšší a střední policejní školy MV v Praze v Belgii u 

belgické federální policie. Cíl cesty. Výuka modelových situací. Výuka střeleckého 

cvičení. Vybavení belgické policie. Aspekty sluţby belgických policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011092 - ANAL 045346 

NOVÁK, František 

Sloţité německé cesty k nové podobě bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 4, s. 52 - 55, 1 obr.  

 Problematika bezpečnostních agentur v Německu. Kompetenční spory mezi policií a 

SBS. Financování SBS. Nasazení soukromých vyšetřovatelů při vyšetřování trestné 

činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011078 - ANAL 045332 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina - VESELÁ, Michaela 

Hodnocení policistů a Community policing.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, příloha s. 1 - 2.  

 Článek vychází z materiálu "Hodnocení na základních útvarech policie ČR". 

Východiskem pro zpracování uvedeného materiálu byly informace získané během 

strukturovaných rozhovorů s dvěma vedoucími obvodního oddělení PČR a z 

nestrukturovaných rozhovorů s dalšími 226 policisty, z čehoţ bylo 165 příslušníků 

pořádkové policie a 61 policistů z preventivně-informačních skupin, sluţby kriminální 

policie a vyšetřování a policejních manaţerů z různých úrovní řízení. Hodnocení a 

realita 2008. Doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010975 - ANAL 044963 

RIEHL, Josef 

Ergänzen statt ersetzen : Detektive und Sicherheitsdienstleister haben unterschiedliche 

Aufgaben [Doplňovat místo nahrazovat. Detektivové a bezpečnostní sluţby mají 

odlišné úkoly].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 24 - 25.  

 Soukromé bezpečnostní sluţby v Německu, jejich činnost, zajištění standardů kvality 

sluţeb. Úzká spolupráce především s ekonomickým sektorem, pro který zajišťují 

bezpečnostní sluţby, ostrahu objektů, vstupní kontroly, doprovázejí transporty zboţí a 

peněz apod. Kromě toho poskytují sluţby pátrací, hledají slabá místa bezpečnostních 

opatření, odhalují vnitřní kriminalitu (korupce, krádeţe informací, zpronevěry atd.), s 

níţ podniky nerady "chodí na trh". 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011080 - ANAL 045334 

ZLÁMAL, Jiří 

Vývoj subjektů manaţerského vzdělávání v podmínkách Policie České republiky.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, příloha s. 5 - 6.  

 Probíhající reforma PČR v současné době klade značné nároky zejména na práci 

policejního managementu. Vzdělávací programy základní odborné přípravy policistů. 

Hlavní subjekty vzdělávání a moţná současná rizika. Vývoj subjektů vzdělávání. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 

 

011023 - ANAL 045310 

FIRSTOVÁ, Jana 

Zabezpečovací detence pro ochranu společnosti.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 23 - 27, 3 obr., lit. 7.  

 Institut zabezpečovací detence. V České republice byl přijat zákon o výkonu 

zabezpečovací detence (s účinností od 1.1.2009), který podrobně upravuje výkon 

tohoto opatření v návaznosti na moţnosti jeho ukládání dle novely trestního zákoníku, 

do kterého je tento institut začleněn jako nový druh ochranného opatření. Současná 

trestněprávní úprava počítá s třemi instituty ochranných opatření. Jedná se o 

ochrannou léčbu, ochrannou výchovu a zabrání věci. Výkon zabezpečovací detence. 

Struktura zákona o výkonu zabezpečovací detence. Personální zabezpečení. Ústavy 

pro výkon zabezpečovací detence. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011021 - ANAL 045308 

FRANK, Jan 

Propuštění vězni v pasti problémů resocializace.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 12 - 15, 5 obr.  

 Problematika propuštěných vězňů z výkonu trestu. První kroky propuštěných na 

svobodě. Účel sociální prevence a smysluplné charity plní zejména komplexní sluţba, 

poskytovaná buď v rámci jednoho zařízení, nebo na základě fungující spolupráce co 

nejmenšího počtu subjektů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011024 - ANAL 045311 

HOSPODKA, Milan 

Vyhodnocení protidrogové politiky VS ČR za rok 2007.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 28 - 30, 1 graf, 4 obr., 2 tab.  

 Protidrogová politika vychází z Plánu činnosti Vězeňské sluţby ČR v protidrogové 

politice na období 2007 - 2009, který byl schválen 12.11.2007. Výběr výsledků a 

dalších zajímavých zjištění vyplývající z Plánu činnosti VS ČR. Jeho obsahová 

struktura je koncipována v souladu s akčním plánem. Bezdrogové zóny. Substituční 

léčba. Protidrogoví psi. Monitorování drog. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011020 - ANAL 045307 

HUŠKOVÁ, Veronika 

Reintegrační program: pomoc propuštěným vězňům.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 8 - 11, 5 obr., 2 schéma, lit. 5.  

 Přestoţe je v oblasti pomoci a podpory osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 

svobody vyvíjeno několik speciálních programů a aktivit jak ze strany státních, tak 

nevládních organizací, nedokáţe stávající systém uspokojivě řešit mnoho potíţí, s 

nimiţ se bývalí vězni v prvních měsících na svobodě potýkají. Reintegrační program - 

struktura. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011018 - ANAL 045305 

SLOVÁKOVÁ, Gabriela - BLANDA, Robert 

Vězeňství ve Svaté zemi.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 2 - 5, 11 obr.  

 V druhé polovině května 2008 se zúčastnil generální ředitel Vězeňské sluţby ČR 

návštěvy v Izraeli. Hlavním tématem mise bylo projednání moţností spolupráce mezi 

oběma vězeňskými sluţbami a představení izraelského vězeňského systému. Návštěva  
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několika izraelských věznic. Kapacita, vězni, bezpečnostní opatření, pracovníci 

vězeňské sluţby, speciální jednotky. Věznice pro mladistvé. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011025 - ANAL 045312 

Švýcarská zkušenost.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 31 - 33, 5 obr.  

 Ve dnech 12.-16.11.2007 se skupina GŘ VS zúčastnila studijní cesty do Zürichu. 

Téma cesty "Přehled justičního systému vězeňství v kantonu Curych". Organizace 

vězeňského systému ve Švýcarsku a v kantonech. Systém trestů. Kvalifikace a 

vzdělávání personálu. Psychologicko - psychiatrické oddělení. Zařízení pro mladistvé. 

Konfrontativní pedagogika. Prohlídka věznice Pöschwies v Regensdorfu.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011026 - ANAL 045313 

TUMOVÁ, Michaela 

Úskalí svobodného přístupu k informacím ve vězeňské sluţbě.  

In: České vězeňství. - 16, 2008, č. 2, s. 34 - 35, 1 obr.  

 Právo na informace je ústavně deklarované politické právo, jehoţ prostřednictvím se 

oprávněný subjekt tj. kaţdá fyzická a právnická osoba můţe po Vězeňské sluţbě ČR 

domáhat poskytnutí informace. Pojem informace. Omezení přístupu k informacím. 

Ochrana osobních údajů. Legislativa: zákony, vnitřní předpisy. Komunitární právo. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

010992 - ANAL 045073 

BAILEY, Jane 

Framed by Section 8: Constitutional Protection of Privacy in Canada [Ústavní 

ochrana soukromí v Kanadě podle čl. 8].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 3, s. 279 - 

306, lit.  

 Chabé zakotvení práva na soukromí v kanadské ústavě a moţnost uplatnění čl. 8 

Charty proti bezdůvodnému šetření osob a domovním prohlídkám policií. Výklad k 

obsahu, cílům a vyuţití čl. 8. Pojem soukromí. K uplatňování a ochraně práva na 

soukromí u soudu. Problematikou práva na soukromí v Kanadě se zabývají i další 

články tohoto čísla (v angličtině i francouzštině).  

CA - eng/fre: PA: bv/2008 
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010980 - ANAL 045070 

ELISCHER, David 

Náhrada nemateriální újmy de lege ferenda s ohledem na současné trendy deliktního 

práva.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 10, s. 1101 - 1107, lit.  

 Změny ve struktuře podniků v rámci EU a právní ochrana zaměstnanců, zejména v 

důsledku změn na straně zaměstnavatele (nového majitele). Právní úpravy v oblasti 

zachování práv zaměstnanců. Ke směrnici č. 77/187/EHS a k další legislativě platné v 

EU (směrnici č. 77/187/EHS a směrnici č. 2001/23/ES). Česká právní úprava pro 

případ změny zaměstnavatele. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010989 - ANAL 044767 

ETTLER, Jiří 

Ústní závěť s úlevami.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 2, s. 18 - 22.  

 Závěť je jednostranný právní úkon fyzické osoby. Druhy závětí v současném českém 

právním řádu. Vývoj institutu závěti od roku 1811. Poslední pořízení s úlevami. 

Připravovaná úprava ústní závěti s úlevami, její podmínky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010983 - ANAL 045072 

HELEŠIC, František 

K druţstevní doktríně.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 10, s. 1132 - 1147.  

 Druţstevnictví a jeho přínos ke zmírnění negativních důsledků globalizace. 

Pozornost EU k problematice rozvoje druţstevnictví v posledních zhruba 25 letech. 

Nové mezinárodní druţstevní zásady z r. 1995. Celosvětově uznávané zásady 

druţstevnictví a jejich aplikace. Vymezení pojmu druţstvo. Poměr státu k 

druţstevnictví, druţstevní politika. Druhy druţstev a oblasti jejich působnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011045 - ANAL 045409 

KOLMAN, Petr 

Doţádání ve správním řízení.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 9, s. 23 - 26.  

 Problematika správněprocesního institutu doţádání ve správním řízení. Koho lze 

doţádat, jaké úkony lze doţádat, usnesení o doţádání, postup doţádaného orgánu,  
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odmítnutí doţádání, vliv doţádání na lhůty, doţádání do ciziny.  

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

010978 - ANAL 045068 

KOUDELKA, Zdeněk 

Soudní kontrola aktů prezidenta republiky.  

In: Právník. - 147, 2008, č.10, s. 1065 - 1081, lit.  

 Prezident v parlamentní demokracii, výkonná moc, ústava a veřejná správa. Z 

historie pravomocí prezidenta, příklady. Rozhodování prezidenta na návrh a příklady 

nejmenování prezidentem na návrh. Odůvodněnost rozhodnutí prezidenta, 

nevymahatelnost rozhodnutí správního soudu, odpovědnost Ústavnímu soudu. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011046 - ANAL 045410 

LECHNET, Tomáš 

Vývojové trendy ve veřejné správě v České republice vedoucí k rozšíření vyuţití 

elektronických nástrojů a poskytování elektronických sluţeb.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 20, příl. s. 1 - 4, lit. 15.  

 Vývoj modernizace veřejné správy a přijaté zákony k jejímu zajištění. Směřování ke 

klientsky orientovaným sluţbám. Zákon č. 106 o svobodném přístupu k informacím a 

jeho klíčový význam. Digitalizace veřejné správy (e-Government), její strategie, 

právní úpravy. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011028 - ANAL 045315 

NOVÁ, Hana 

Rodičovská zodpovědnost v českém právu : 4. díl.  

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

 Pokračování z minulého čísla. Práva a povinnosti dětí. Zastupování dítěte. Správa 

jmění dítěte. Vztahy, které stojí vně rodičovské zodpovědnosti. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010990 - ANAL 044768 

ONDŘEJ, Jan 

Kolizní a přímé normy při podnikání na trzích ES/EU : Vybrané otázky. 

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 2, s. 23 - 39.  
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Jednotný vnitřní trh EU/ES a jeho realizace. Problémy spojené se smluvním právem 

členských států EU/ES. Evropské mezinárodní právo soukromé. Římská úmluva o 

právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, komunitarizace kolizní úpravy. 

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010979 - ANAL 045069 

PETRŮV, Helena 

Kruh americké koncepce rovnosti (Od diskriminace menšin k diskriminaci většiny).  

In: Právník. - 147, 2008, č. 10, s. 1082 - 1100, lit.  

 K zákazu tzv. afirmativní akce v některých státech USA. Střet koncepce rovnosti a 

koncepce rasových preferencí - zprvu bílých, pak a nyní černých. Z historie právních 

sporů, počínaje otroctvím. K přijetí 3 ústavních dodatků po občanské válce. Rasová 

segregace a vývoj k diskriminaci afirmativní akcí. Státy se zákazem afirmativní akce 

na základě přijetí tzv. Proposal 2. Michiganský případ. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011047 - ANAL 045411 

SVOBODA, Arnošt 

Koncepce integrace cizinců a situace v jednotlivých oblastech.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 20, příl. s. 5 - 8, lit. s. 8.  

 ČR je zemí s rychle se zvyšujícím počtem přistěhovalců, je imigrační zemí, opouští ji 

menší procento lidí, neţ do ní přichází. Populační prognóza, dokumenty KIC (tj. 

Aktualizovaná koncepce integrace cizinců 2006). Rozvádějí se zde klíčové body 

integrace, tj. znalost jazyka, ekonomická soběstačnost, program iniciativy 

Společenství EQUAL, orientace cizince ve společnosti. Právní předpisy a dokumenty. 

Internetové zdroje. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011044 - ANAL 045408 

ŠTEFKO, Martin 

Zásada rovného zacházení v zákoníku práce pro přijetí antidiskriminačního zákona.  

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

 Současné pracovní právo se soustřeďuje především na zajištění rovnosti při zacházení 

se zaměstnanci a zájem na ochraně soukromého vlastnictví. Rovnost a zákaz 

diskriminace v komunitárním právu, rovnost a zákaz rozlišování v Listině základních 

práv a svobod, výjimky ze zákazu diskriminace, právní prostředky ochrany před 

diskriminací. 

CZ - cze: PA: ek/2008 
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011007 - ANAL 045294 

VOLEVECKÝ, František - VOLEVECKÝ, Petr 

K moţnosti trestního postihu sportovce za způsobený úraz.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 29 - 33, lit. 8.  

 Upozornění na rostoucí počet úrazů sportovců při provozování sportovní činnosti. 

Autoři zvaţují moţnosti aplikace norem trestního práva na sportovní činnost. Pouţití 

okolnosti vylučující protiprávnost. Pojem výkon dovolené činnosti. Pojmové znaky 

sportu. Kategorie sportovní činnosti. Normy sportovního práva. Míra rizika pro 

sportovce. Svolení poškozeného (paragraf 30). Přípustné riziko (paragraf 31). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011036 - ANAL 045082 

WINTEROVÁ, Alena 

Hromadné ţaloby (procesualistický pohled).  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 10, s. 21 - 27, lit. 8.  

 Charakteristickým rysem hromadných (kolektivních, skupinových) ţalob je, ţe 

rozhodnutí o nich je i ku prospěchu dalších subjektů, které nejsou účastníky řízení. 

Studie ukazuje různé procesní moţnosti v evropských a dalších zemích. V této 

souvislosti poukazuje na legislativní nedostatky procesního řízení v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011009 - ANAL 045296 

ZIMMEL, Vladimír 

"UFO-zisky" aneb Zisky z neidentifikovatelných zdrojů.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 4, s. 36 - 38.  

 Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Popis pracovníků sluţby kriminální 

policie a vyšetřování - specialistů na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

Název "UFO-zisky". Hodnota tzv. UFO-zisků. Problémem při prokazování trestného 

činu legalizace výnosů z trestné činnosti je prokazování predikativního (zdrojového) 

trestného činu, ze kterého výnos, který je předmětem legalizace, pochází (paragraf 

252s tr.z.). Dvě alternativy definice "UFO-zisky". UFO - případy v praxi - kasuistiky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011098 - ANAL 044774 

BRŇÁKOVÁ, Simona - KORBEL, František 

Dohoda o vině a trestu. 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 9, s. 271 - 274.  

 Připravovaná novela trestního řádu zavádí do českého trestního práva institut dohody 

o vině a trestu. Hlavním důvodem návrhu je odbřemenit justici, zefektivnit a zrychlit  
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trestní proces a umoţnit obviněnému v plném rozsahu uplatnit právo na spravedlivý 

proces podle Evropské úmluvy lidských práv. Zahraniční právní úpravy a podmínky 

zahájení sjednávání dohody. Návrh české právní úpravy, vymezení základních 

principů, omezení moţnosti dohodu sjednat pouze na případy méně závaţných 

trestných činů, podmínky sjednání dohody. Povinná účast obhájce a nezávislý souhlas 

státního zástupce a soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011097 - ANAL 044773 

ČENTÉŠ, Jozef 

Rozhodovanie o väzbe v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 9, s. 261 - 270.  

 Navazuje na čl. z č. 5/2008, jehoţ předmětem byla právní úprava vazby. Některé 

zásadní poznatky z oblasti rozhodování o vazbě jednak v přípravném řízení a jednak v 

řízení před soudem. Východiskem jsou vybraná rozhodnutí Ústavního soudu SR a 

Nejvyššího soudu SR, která mají vliv na činnost slovenských orgánů při rozhodování 

o vazbě. Rozbor rozhodnutí o vazbě při veřejném a neveřejném jednání, vzetí 

obviněného do vazby, ţádost o propuštění z vazby, prodlouţení vazební lhůty, trvání 

vazby po podání obţaloby apod. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

011048 - ANAL 045412 

HERUDEK, Michal 

Jak se rodil a co přináší eGovenment Arc.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 20, s. 15 - 19.  

 Formální završení legislativního procesu, jehoţ výsledkem je zákon č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (eGovernment Arc). 

Zákon označovaný jako nositel nejvýznamnějších změn ve veřejné správě od reforem 

tereziánských a josefínských. Obsah zákona 300/2008 Sb. Uţívání datových schránek, 

dvě úrovně přístupů, určení neúčinnosti doručení, autorizovaná konverze dokumentů. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011103 - ANAL 044778 

KARABEC, Zdeněk - ZEMAN, Petr 

Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, 

Praha 5.6.2008.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 9, s. 289 - 292.  

Akce: Zkrácené formy trestního řízení [Diskusní setkání]. Praha (ČR), 05.06.2008.   

Základním koncepčním problémem trestního práva procesního je konfrontace 

tradičních trestněprocesních principů a přístupů s nároky, které na trestní justici 

kladou společensko-ekonomické změny a vývoj v oblasti kriminality. Snahy o  
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zjednodušení a zrychlení trestního řízení a odformalizování postupu orgánů činných 

v trestním řízení. Podrobně o referátech B. Repíka (historie a současnost Mezinárodní 

společnosti pro trestní právo), J. Fenyka (platná právní úprava zkráceného řízení před 

samosoudcem) a Z.Karabce (změny, které přinesla novela č. 265/2001 Sb. vytvořením 

zkráceného typu trestního řízení a řízení před samosoudcem). Plné znění příspěvků 

na: www.kriminologie.cz, sekce NSAIDP. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011114 - ANAL 042954 

KOLOUCH, Jan - VOLEVECKÝ, Petr 

Trestněprávní aspekty phishingového útoku.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 5 - 12.  

 Analýza phishingu jako způsobu páchání trestného činu podvodu v oblasti uţívání 

informačních technologií neoprávněným získáváním přístupu k peněţnímu účtu 

poškozeného u banky nebo obdobné instituce a trestněprávní aspekty v současnosti 

aktuálního jevu. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011104 - ANAL 044779 

KOUDELKA, Zdeněk 

Kárné řízení v justici.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 9, s. 6 - 8.  

 Nová zákonná úprava procesu kárného řízení státních zástupců a soudců. Převedení 

kárného řízení z Nejvyššího soudu ČR na Nejvyšší správní soud. Jednoinstančnost 

kárného soudu. Kárné opatření a jeho zahlazení. Prošetření podnětu k návrhu 

Nejvyššího státního zastupitelství. Praxe asistentů státních soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011108 - ANAL 044783 

KREJČIŘÍKOVÁ, Kateřina 

Rakouská soudní soustava v trestních věcech a mladiství.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 9, s. 34 - 40, 1 schéma.  

 Prameny právní úpravy rakouského soudnictví nad mládeţí. Organizace a působnost 

rakouské soudní soustavy v trestních věcech mladistvých. Problematika samostatných 

soudů pro mládeţ. Porovnání české a rakouské právní úpravy soudnictví ve věcech 

mládeţe. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011094 - ANAL 042953 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

K některým aspektům postupu policejního orgánu před zahájením trestního stíhání.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 3 - 4.  

 Zamyšlení nad vţitým předpokladem, ţe jediný způsob iniciace policie v rámci 

odhalování trestné činnosti je podání trestního oznámení. Tuto častou praxi však 

autoři ve svém zamyšlení vyvracejí. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011100 - ANAL 044775 

MATES, Pavel 

Poznámky k novele zákona o obecní policii.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 9, s. 274 - 276.  

 V souvislosti s přijetím nového zákona o Policii ČR (č. 273/2008 Sb.) byl schválen 

tzv. doprovodný zákon (č. 274/2008 Sb.), jehoţ součástí se stala i novela zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Významnější změny 

zákona – vymezení spolupráce obecní policie s Policií ČR a jinými orgány veřejné 

moci, rozšíření moţnosti k tomu, aby obecní policie mohla plnit úkoly i na území jiné 

obce na základě veřejnoprávní smlouvy, rozdělení zaměstnanců obecní policie na 

stráţníky, čekatele a ostatní. Taxativní výčet funkcí obecní policie a vymezení jejích 

pravomocí. Zpřísnění podmínek přijetí k obecní policii, včetně zdravotní způsobilosti 

apod. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011101 - ANAL 044776 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K výkladu pojmu "zatají účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady" ve smyslu paragrafu 

125 odst. 1 TrZ ; Pozn. naps. Pavel Šámal.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 9, s. 281 - 284.  

 O zatajení účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů se jedná zejména tehdy, pokud 

pachatel vůči daňovým nebo jiným kontrolním orgánům předstírá, ţe určité doklady 

nemá, nebo je ukryje na takovém místě, kde jsou pro takové orgány nebo jiné osoby 

běţnými prostředky nedostupné. O zatajení se jedná i v případě, ţe pachatel uvádí 

ohledně takových dokladů rozporné údaje, a nemůţe být vyloučeno ani jen pouhým 

nekonkrétním tvrzením pachatele v určité situaci, ţe účetnictví se nachází na nějakém 

místě (např. u něj doma), zvláště kdyţ je později toto tvrzení zase popřeno. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011115 - ANAL 042955 

PLEVA, Mojmír 

Je vyšší soud neomylný? (započítání vazby a trestu). 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 12 - 15.  

 Právní rozbor dvou judikátů (Krajského soudu v Hradci Králové a Nejvyššího soudu 

ČR) v konkrétní věci týkající se problému započítávání vazby a trestu. Vyjádření 

nesouhlasu autora s rozhodnutím soudů. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011106 - ANAL 044781 

SUCHÁNEK, Radovan 

K pojmu "bezúhonnosti" v právním řádu České republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 9, s. 18 - 25.  

 Právní vymezení bezúhonnosti není ustálené. Tato nejednotnost obsahu pojmu má za 

následek, ţe v určitých právních vztazích je jednotlivec povaţován za bezúhonného, 

pro jiné však podmínku bezúhonnosti nesplňuje. Hledisko právní a morální. Chápání 

bezúhonnosti příslušníků bezpečnostních sborů a veřejných činitelů, kde přesahuje 

hranice trestního práva. Problematika zákonného poţadavku bezúhonnosti osob a její 

ústavní meze. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011116 - ANAL 042956 

VANTUCH, Pavel 

Má být vydání příkazu soudce k odposlechu důvodem k jeho vyloučení z úkonů 

trestního řízení po podání obţaloby? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 15 - 23.  

 V článku jsou shromáţděny odlišné názory a rozporná stanoviska k tomu, zda 

soudce, který vydal příkaz k odposlechu, má být po podání obţaloby z úkonů v 

trestním řízení v daném případě vyloučen. Autor se přiklání k názoru, ţe by tomu tak 

mělo být. Důvody pro vyloučení soudce.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011076 - ANAL 045331 

Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 10, příloha s. 1 - 16, 1 obr.  

 Text zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011132 - ANAL 045359 

BRABEC, František 

Nová legislativa sektoru soukromé bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 63 - 64, 1 obr., 2 tab.  

 Novela ţivnostenského zákona pro sektor soukromých bezpečnostních sluţeb (od 

1.1.2009) představuje významný posun a přínos pro zkvalitnění činnosti sektoru 

soukromé bezpečnosti. Posun SBS a jejich pracovníků ve společensko - profesním  

ţebříčku hodnot. Zákon č. 274/2008 Sb., ze dne 17.7.2008, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, dochází k významné změně v 

legislativě sektoru SBS. Novela upravuje Ostrahu majetku a osob a Sluţby 

soukromých detektivů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011144 - ANAL 043954 

DÜNKEL, Frieder 

Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich im Licht aktueller Empfehlungen des 

Europarats [Trestní právo pro mladistvé v evropském srovnání ve světle aktuálních 

doporučení Rady Evropy]. 

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 3, s. 102 - 114, 1 tab., lit. 65.  

 Úvod. Současné tendence a reformy v trestním právu mladistvých. Věkové hranice 

trestněprávní odpovědnosti a typologie trestněprávních systémů pro mladistvé v 

evropském srovnání - přehled všech evropských zemí. Doporučení Rady Evropy v 

oboru trestního práva pro mladistvé, zvláště trestní politiky, trestního soudnictví, 

opatření, sankcí, prevence a resocializace. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011145 - ANAL 043955 

HERZ, Ruth 

Realität oder Fiktion ? Die Darstellung der Justiz im Fernsehen [Realita nebo fikce ? 

Jak je naše justice vylíčena v televizi].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 3, s. 114 - 119, lit. 13.  

 Bez přehánění je moţno říci, ţe politickou realitu dnes určují masová média a 

politikové se tomu vědomě přizpůsobili. Ministři a parlamentní poslanci mluví 

prostřednictvím televize "přímo" k občanům. Vědí například, ţe musí tvořit krátké a 

přehledné věty, které mohou být vytrţeny z kontextu a zařazeny do večerního 

zpravodajství. Přitom nemluví ke svým politickým partnerům či protivníkům, ani k 

občanům, nýbrţ k ţurnalistům. V tomto článku se soustředíme na otázku, jak je to v 

tomto případě s justicí. Odehrává se soudnictví také v televizi? Zde totiţ hrozí 

nebezpečí, ţe realita, tedy skutečná justice, ustoupí do pozadí a občané se budou  

orientovat jen podlé médií, zvláště podle televize. Potvrzení všeobecných norem a 

hodnot by pak stát přenechal masovým médiím. Pokusíme se posoudit závaţnost této 

situace. BRD - ger: PA: jv/2008 
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011137 - ANAL 042962 

HLADÍKOVÁ, Irena 

Prvky prevence a "přátelského" řešení rodinně právních konfliktů.  

In: Soudce. - 10, 2008, č. 7 - 8, s. 46 - 51.  

 Prevence rodinně právních konfliktů, jejich "přátelské" řešení. Smír podle 99 

občanského soudního řádu, smírčí řízení. Rozvod podle 24a zákona o rodině a institut 

collaborative divorce. Instrukce o výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých 

dětí. Mediace v návrhu nového občanského zákoníku. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011130 - ANAL 045357 

K moţnosti obcí provozovat na veřejných prostranstvích kamerový systém se 

záznamem.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 52, 1 obr.  

 Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamerového systému 

provozovaného na veřejných prostranstvích (např. náměstí, ulice) obcí, které nemají 

vlastní obecní policii, za účelem předcházení a odhalování pouliční kriminality, 

vandalismu a za účelem zajišťování bezpečnosti občanů obce. Úřad pro ochranu 

osobních údajů se zejména zabýval otázkou, zda lze osobní údaje zpracovávat na 

základě některé z výjimek uvedené v paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. bez 

souhlasu subjektu údajů a mírou zásahu takového zpracování do soukromí občanů. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011117 - ANAL 042957 

KOLMAN, Petr 

Kdyţ se řekne příkazní řízení.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 23 - 24.  

 Co se rozumí pojmem příkazní řízení u přestupků a vůči komu lze příkaz vydat. Kdy 

je příkazní řízení zahájeno, co v příkazním řízení není moţno v Česku projednat.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011146 - ANAL 044790 

LAVICKÝ, PETR - STAVINOHOVÁ, Jaruška 

Sankce v civilním právu procesním.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 9, s. 369 - 380.  

 Procesní sankce představují nepříznivé právní následky, které zákon stanoví sankční 

normou civilněprocesní povahy za porušení subjektivních procesních povinností. 

Rozlišování mezi sankcemi postihujícími soud a sankcemi ukládanými procesním  
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stranám. Porušení povinností soudem má za následek nejčastěji změnu nebo zrušení  

jeho rozhodnutí. Sankce ukládané stranám mají zásadně pouze procesní povahu, která 

spočívá ve zhoršení procesního postavení strany, která svou subjektivní procesní 

povinnost porušila. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011147 - ANAL 044791 

PRAVDOVÁ, Markéta - ŘÍHOVÁ, Alena 

Omezení pro praní peněz.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 41, s. 80 - 81.  

 Zpřísnění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšíření okruhu tzv. 

povinných osob, t.j. firem, které musí zjišťovat totoţnost svých obchodních partnerů. 

Definování podezřelého obchodu. Průběh identifikace (povinná fyzická identifikace), 

kontrola klienta, přeshraniční převody financí. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011141 - ANAL 044788 

TOPP, Hartmut 

Tempolimit und Sicherheitsszenarien : Wie schnell ist Sicher? [Rychlostní limit a 

bezpečnostní scénář. Jak rychle je bezpečně?].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 5, s. 183 - 184, 3 obr., lit. 7.  

 Proměny názorů na (ne)omezování rychlosti motorových vozidel, zejména na 

dálnicích, od roku 1950 do současnosti a jejich argumentace. Dnešní situace, 

problematika propustnosti silniční sítě, vyuţití telematiky. Scénáře dopravní 

bezpečnosti v souvislosti s omezováním rychlosti motorových vozidel. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011142 - ANAL 044788 

WIEDERHOLD, Peter 

Verantwortlichkeiten im Gefahrgutrecht : Beförderung gefährlicher Güter 

[Odpovědnost podle právní úpravy nebezpečných látek. Přeprava nebezpečných 

látek].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 5, s. 188 - 189, 4 schémata.  

 Terminologie v oblasti přepravy obecně podle obchodního práva a přepravy 

nebezpečných látek podle ADR (odesilatel, speditér, zasilatel, přeprava, doprava). 

Otázka odpovědnosti za přepravu nebezpečných látek. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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011134 - ANAL 042959 

ZACHAR, Andrej 

Informačno-technické prostriedky a moţnosti ich pouţívania na území Slovenskej 

republiky.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 9, s. 34 - 43.  

 Právní vymezení pouţívání informačně-technických prostředků (ITP) na Slovensku. 

Charakteristika ITP a moţnosti jejich aplikace. Pouţívání ITP nezávisle na trestním 

řízení a v rámci trestního řízení.  

CZ - sla: PA: če/2008 

 

MANAGEMENT, ŘÍZENÍ 

 

010967 - ANAL 041586 

ČASTORÁL, Zdeněk 

Paradoxy znalostního managementu.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 7, s. 31 - 33.  

 Potřeba transformace podniku na znalostní organizaci. Znalosti, vědomosti a 

vzdělání, které se odráţejí v kvalifikaci se stávají výrobní silou. Problematika 

technických věd. Zvýšená rizika ekonomické kriminality. Znalostní šum. Rozptyl, 

zastarávání a ztráta znalostí. Znalostní bariéry. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010965 - ANAL 041584 

DOLEŢAL, Aleš 

Balanced Scorecard a zvyšování výkonnosti.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 9, s. 24 - 26.  

 Koncept Balanced Scorecard (BSC) se prosazuje do popředí zájmu vrcholových 

manaţerů jako nástroj strategického řízení a zvyšování výkonnosti společnosti. 

Vyuţití tohoto nástroje v praxi (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, armáda USA). 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010974 - ANAL 044762 

GODEK, Manfred 

Blitz aus heiterem Himmel : Betriebliche Notfallplanung dient der Existenzsicherung 

[Blesk z čistého nebe. Nouzový provozní plán přispívá k existenční jistotě].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 22 - 23, 2 obr.  
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Kromě jiného jsou výrobní podniky ohroţeny i mimořádnými událostmi, jako jsou 

přírodní katastrofy, epidemie, poţáry, sabotáţe apod. Pro zajištění bezpečnosti by 

podnik měl mít zpracovaný nouzový plán, který zahrnuje nejen problematiku 

bezpečnosti jako takovou, ale i např. opatření pro zajištění nouzového fungování 

podniku. Jednotlivé kroky nouzového plánu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010964 - ANAL 041582 

HORVÁTHOVÁ, Petra 

Operační management.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 3, s. 30 - 33.  

 Podstata operačního managementu, boj s konkurencí. Zdroje, které se přímo podílejí 

na vytváření výrobku nebo poskytované sluţby. Transformované zdroje, 

transformující zdroje. Konkurenceschopnost. Metody operačního managementu, 

návrh operačního systému, plánování a kontrola operací, prognózování. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010963 - ANAL 041583 

JUKL, Josef 

Implementace knowledge managementu.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 9, s. 21 - 23.  

 Definice knowledge managementu. Pět kroků implementace strategického 

knowledge managementu. Systémový přístup, vazba na řízení lidských zdrojů, interní 

komunikaci, firemní kulturu. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

010966 - ANAL 041585 

PITRA, Zbyněk 

Vysoké školy ve znalostní společnosti.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 9, s. 32 - 35.  

 Znalosti jako intelektuální kapitál a jejich účelné zhodnocení je v globální ekonomice 

zdrojem významných a nedosaţitelných konkurenčních výhod. Hnací síly rozvoje 

dnešního globálního světa představují změny technologií, změny institucí, změny 

hodnot. Vzdělávání jako zboţí. Školy jako firmy. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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010981 - ANAL 041591 

SMEDLEY, T. 

Tajná sluţba oddělení lidských zdrojů.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 4, s. 44 - 46. Sek.inf.p.: People Management. - 2007 

 Řada velkých firem se v případě podezření, ţe se je zaměstnanci snaţí oklamat, 

obrací na soukromé detektivní společnosti. Zásady monitorování zaměstnanců. 

Otázka lidských práv a zákona o ochraně dat. Práva zaměstnavatele. 

CZ - cze: PA: vy2008 

 

010969 - ANAL 041588 

ŠPAČEK, Miroslav 

Krizový management a jeho zvládání.  

In: Moderní řízení. - 43, 2008, č. 8, s. 23 - 25.  

 Krizový management je odezvou na neočekávané události, které ohroţují lidi, 

majetky i finanční a operační stabilitu společnosti. Příčiny a podstata firemní krize. 

Cíle krizového managementu. Manaţerské desatero v krizových situacích. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

011054 - ANAL 045415 

ČERNÝ, Pavel - LIŠKA, Přemysl 

U policistů v Belgii.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 10, s. 12 - 13, 5 obr..  

 Výcvik belgické policie ve střelbě, sebeobraně a sociálních kompetencích. Poznatky 

ze sluţební návštěvy u belgické federální policie. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011039 - ANAL 045403 

FENCL, Jiří 

Walther PPS 

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 8, s. 12 - 13, 6 obr., 1 tab.  

 Předvádění kompaktních pistolí na střelnici Leiko v Plzni. Jde o novou pistoli v ráţi 9 

mm Luger, v provedení First Edition PPS (police pistol Slim). Popis kompaktních 

rozměrů a originálního mechanismu. 

CZPA: ek/2008 
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011053 - ANAL 045414 

FENCL, Jiří 

Revolver "CIA" Taurus 850.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 10, s. 11.  

 Předváděcí akce zbraní pro sebeobranu na střelnici Leiko v Plzni. Popis zbraně, 

desig, obsluha, spoušťový systém.  

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011037 - ANAL 045401 

HELEBRANT, Martin 

Walther PPS zblízka.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 9, s. 5 - 9, 8 obr., 3 tab.  

 Nová pistole v ráţi 9 mm Luger, nazvaná Polizeipistole Schmal byla představena v 

roce 2007 na veletrhu IWA německou firmou Carl Ealther. Primárně je určena 

příslušníkům policie. Popis originálního mechanismu, pohled do výřezu v komoře, 

rozebrání zbraně, popis střeleckých testů zbraně, celkové hodnocení. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011058 - ANAL 045417 

Mířidla.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 10, s. 28 - 29, 3 obr.  

 Mířidla u krátkých palných zbraní, pevná mířidla, stavitelná mířidla, mikrometrická 

mířidla, vhodné a nevhodné tvary. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011057 - ANAL 045416 

TETŘEV, Jan 

Útočná plynovka. 

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 10, s. 26 - 27, 3 obr..  

 Americko-izraelská pistole Desert Eagle, její klony, turecká firma Retay Silah, 

"útočná plynovka". 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011042 - ANAL 045406 

VONDRÁČEK, Aleš 

Představujeme novinky! Multidemo 2008 MPI CZ.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 8, s. 20 - 22, 11 obr.  
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Přední český dovozce zbraní a příslušenství, firma MPI CZ, uspořádal i v roce 2008 

předváděcí akci MULTIMEDIO 2008. Neveřejná prezentace je určená pouze pro 

ozbrojené sloţky ČR. Novinky: pistole RUGER LCP, osazení samopalů B a T, 

novinka, puška PAR Mk. 1, zbraně pro střelbu nesmrtícími projektily, zbraně 

GLOCK, jimiţ jsou čeští policisté, vojáci a celníci v současné době vyzbrojení. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

011123 - ANAL 045350 

BOC, Kamil 

Vyuţitie teraherzovej kamery pri ochrane osôb a majetku.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 22 - 25, 4 obr., lit. 13.  

 Teraherzové záření nachází široké uplatnění v kaţdodenním ţivotě. Jedná se o 

neionizující záření, které vyzařuje lidské tělo do svého okolí. Tato vlastnost 

teraherzového záření umoţňuje odhalit předměty jako jsou zbraně, výbušniny, drogy 

umístěné pod oděvem na těle osoby. Vyzařování je moţné zachytit systémem Thru 

Vision aţ do vzdálenosti 25 metrů. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2008 

 

010994 - ANAL 045075 

HORNG, Shi-Jinn - FAN, Pingzhi - CHOU, Yao-Ping - CHANG, Yen-Cheng - 

PAN, Yi 

A feasible intrusion detector for recognizing IIS attacks based on neural networks 

[Vhodná detekce proniknutí do sítě internetových sluţeb. Detekce na bázi 

neuronových sítí].  

In: Computer and Security. - 27, 2008, č. 3-4, s. 84 - 100, 16 obr., 12 tab., lit. 26.  

 Uplatnění neuronové sítě v případech podezření na nelegální napojení na síť a k 

vyhledání prostředků napadení sítě. Metoda neuronové sítě jako účinná a eliminující 

kvanta obsaţených neškodných dat. Architektura kontrolního systému a výsledky 

experimentů. Článek k uplatnění neuronových sítí je uveden i v příštím čísle (s. 168 -

175). 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

011128 - ANAL 045355 

Informace o stanovisku MV ČR k problematice vyuţívání kamerových systémů.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 44 - 48, 4 obr.  

 Ochrana osobních údajů v oblasti vyuţívání kamerových systémů. Základní 

východiska ochrany osobních údajů. Základní rámec zásad k zajištění ochrany 

osobních údajů v oblasti kamerových systémů je dán zákonem stanovenými  



 35 

povinnostmi a současně příslušným stanoviskem Úřadu. Doba archivace dat. 

Komplexnost řešení ochrany osobních údajů. Městské kamerové dohlíţecí systémy 

(MKDS). Základní principy provozu MKDS. Vyuţívání MKDS Policií ČR, obecní 

policií. Příprava a realizace projektu MKDS. Vnitřní směrnice, reţimová opatření. 

Shrnutí. Zveřejňování záznamu z městských kamerových systémů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011090 - ANAL 045344 

KLOBASA, Zdeněk 

Aplikace oftoelektroniky v oblasti venkovní ochrany objektů.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 4, s. 40 - 46, 28 obr., lit. 2.  

 Vlastnosti optických vláken ve spolupráci s laserovými zdroji záření jsou ideální 

kombinací technologie pro budování rozsáhlých systémů venkovní ochrany obvodů 

(perimetru) objektů. Perimetrický bezpečnostní systém FFT. Ochrana produktů FFT. 

Laserový skener LMS. Moţnosti vyuţití v bezpečnostních systémech. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011124 - ANAL 045351 

KOUNOVSKÝ, Pavel 

IP kamerový systém jako integrátor systémů řízení budovy.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 26 - 28, 7 obr.  

 Dnešní budovy jsou zcela závislé na elektronických systémech, které je řídí i chrání. 

Elektronická správa budovy. Komunikace různých systémů s jedním softwarem. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011121 - ANAL 045348 

LUŇÁČEK, Oldřich 

Systémové pojetí bezpečnosti organizace. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 2 - 4, lit. 12.  

 Problematika integrovaného řízení v oblasti utajovaných informací. Současná praxe 

je spíše zaloţena na získaných zkušenostech osob, které řídí bezpečnost. Moţné 

přístupy pro integrované řízení bezpečnosti. Metodika na komplexní řešení 

bezpečnosti organizace. Integrované řízení. Bezpečnostní audit. SWOT analýza. 

Moţnost matematizace a kvantifikace bezpečnosti. Klasifikace bezpečnosti a útoků 

proti bezpečnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011122 - ANAL 045349 

MIKULA, Tomáš 

IP kamerové systémy - přenos.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 8 - 21, 22 obr., lit. 4.  

 Postup digitalizace CCTV. Konvergence CCTV a IT. Ethernet TCP/IP - základní 

kámen IP CCTV. Vrstvená komunikace. RM OSI model. Funkce vrstev OSI modelu. 

Topologie sítě. Typy sítí - LAN, WAN. Fyzická topologie. Přenosové médium - 

metalické, optické, bezdrátové, laserové. IP protokol. IP adresa. Síťová maska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011129 - ANAL 045356 

Umístění kamerových systémů v bytových domech.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 5, s. 49 - 51.  

 V poslední době se stále více objevují případy instalace kamerových systémů na 

různých místech a za různými účely. Objevila se jiţ řada stíţností občanů na tyto 

kamerové systémy. Základní pravidla provozování těchto kamerových systémů. 

Nejzávaţnější a nejčastější problémy a nedostatky, se kterými se Úřad pro ochranu 

osobních údajů ve své praxi setkává. Pojem soukromí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010993 - ANAL 045074 

VENTER, H.S. - ELOFF, J.H.P. - LI, Y.L. 

Standardising vulnerability categories [Standardizovat zranitelnostvýpočetní 

techniky].  

In: Computer and Security. - 27, 2008, č. 3-4, s. 71 - 83, 11 obr., 5 tab., lit. 18.  

 Ke kontrolám zranitelnosti a ochrany počítačů a sítí před nelegálním proniknutím do 

systému vnějším subjektem. Práce a výsledky (hodnocení odolnosti) kontrol a 

neexistence vymezených a přesněji definovaných kategorií zranitelnosti systému. S 

tím související problémy. Výsledky výzkumu, moţná řešení. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

011056 - ANAL 045318 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Poţární ochrana 2008.  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 6 - 7, 1 obr.  
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Akce: Poţární ochrana 2008 [Konference]. Ostrava (ČR), 10.09.2008-11. 09.2008.  

Ostrava. 

 Ve dnech 10.- 11.9.2008 se konala v aule VŠ báňské – Technické univerzity Ostrava 

17. ročník mezinárodní konference na téma Poţární ochrana 2008. Vzdělávání v 

poţární ochraně. Bezpečnost multifunkčních objektů. Technické podmínky poţární 

ochrany staveb. Zkušenosti ze zásahové činnosti. Civilní nouzová připravenost. 

Výzkum, vývoj v poţární ochraně. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011062 - ANAL 045320 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Hlavním posláním je pomáhat jiným.  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 11 - 13, 4 obr., 2 tab.  

 ADRA - Adventist Development and Relief Agency – humanitární organiazce 

zaloţená v USA r. 1956. V ČR byla ADRA zaregistrována v roce 1992. Vznik 

psychosociálních intervenčních týmů. Projekty ADRA v ČR a v zahraničí. Pomoc při 

mimořádných situacích. Financování. Plány sdruţení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011143 - ANAL 044789 

FEIGE, Volker 

Grössere Gefahren-, Schadens- und Katastrophenlagen [Stav ohroţení, velkých škod a 

katastrof].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 5, s. 202 - 205, 4 grafy a schémata.  

 Německá vysoká policejní škola v Münsteru a výuka krizového managementu a 

civilní ochrany. Cíle výuky a výcviku, jeho scénář a rámcové podmínky. Organizace 

výuky a výcviku, praktická realizace. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010974 - ANAL 044762 

GODEK, Manfred 

Blitz aus heiterem Himmel : Betriebliche Notfallplanung dient der Existenzsicherung 

[Blesk z čistého nebe. Nouzový provozní plán přispívá k existenční jistotě].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 8 - 9, s. 22 - 23, 2 obr.  

 Kromě jiného jsou výrobní podniky ohroţeny i mimořádnými událostmi, jako jsou 

přírodní katastrofy, epidemie, poţáry, sabotáţe apod. Pro zajištění bezpečnosti by 

podnik měl mít zpracovaný nouzový plán, který zahrnuje nejen problematiku 

bezpečnosti jako takovou, ale i např. opatření pro zajištění nouzového fungování 

podniku. Jednotlivé kroky nouzového plánu. BRD - ger: PA: bh/2008 
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011067 - ANAL 045325 

KOLEŇÁK, Ivan 

Příprava na cvičení "ZÓNA 2008".  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 23.  

Akce: ZÓNA 2008 [Cvičení]. Lázně Bohdaneč (ČR), 08.2008.  

 V srpnu 2008 proběhlo v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč instrukčně 

metodické zaměstnání (IMZ) k přípravě a provedení cvičení "ZÓNA 2008", 

organizovaného v souladu s "Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2008 - 

2010", schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 17.1.2008 č. 5. Cíl 

zaměstnání. Obsahové zaměření. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011066 - ANAL 045324 

KOUKOLÍK, Zbyněk 

Krizové řízení na úrovni regionů.  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 22 - 23, 2 obr.  

Akce: Problematika řízení mimořádných událostí a krizových situací v regionech 

[Konference]. Uherské Hradiště (ČR), 04.09.2008-05.09.2008. 

Uherské Hradiště. 

Ve dnech 4.-5.9.2008 se konala konference na téma "Problematika řešení 

mimořádných událostí a krizových situací v regionech" v  Uherském Hradišti. Výtahy 

a některé referáty, které na konferenci zazněly (např. Priority boje proti terorismu, 

analýza rizik, úloha zdravotnictví, informovanost veřejnosti). 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011069 - ANAL 045326 

LOČÁREK, Miroslav 

Monitorování radioaktivní kontaminace.  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 35, 2 obr.  

 Vedle rizika zevního ozáření gama představuje pro jednotky poţární ochrany při 

zásahu spojením s výskytem radioaktivních látek další významné nebezpečí i moţnost 

povrchové kontaminace radionuklidy emitujícími záření beta. Monitorování 

radioaktivní kontaminace. Přímá měření monitorovaných ploch a to pomocí 

radiometru DC-3E-98, který slouţí i jako měřič plošné aktivity beta radionuklidů 

rozptýlených na ploše. Měření plošné aktivity se obvykle provádí jakou součást 

vymezování ochranných zón a během dekontaminačních prací. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011084 - ANAL 045338 

MOŢNÁ, Eva 

Jaké změny nás čekají v oblasti protipoţární ochrany. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 4, s. 3, 6 obr.  

 Elektrické poţární systémy (EPS) se v současnosti stávají standardní výbavou 

bezpečnostního zařízení budov a v mnoha případech bývají integrovány s ostatními 

zabezpečovacími prvky v jeden celek. Tento trend je podpořen i novou zákonnou 

úpravou - v ČR od 1.7.2008 platí vyhláška, která uvádí místní předpisy o poţární 

ochraně do souladu s evropskými a měla by přispět k větší ochraně obyvatel. Nástin 

funkcí moderních EPS systémů a přehled změn, ke kterým v současnosti dochází. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011065 - ANAL 045323 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva ve Slovinsku.  

In: 112. - 7, 2008, č. 10, s. 20 - 21, 4 obr.  

 Slovinsko je první a zatím asi jedinou zemí bývalého tzv. východního bloku, kde 

došlo k transformaci nejdůleţitější výkonné sloţky ochrany obyvatelstva ze státní 

organizace na veřejnoprávní subjekt se zachováním nezbytného počtu profesionálních 

příslušníků. Další nestátní organizace, jako např. Červený kříţ, horská sluţba a další, 

mají charakter a poslání dobrovolných humanitárních organizací obdobné právní 

povahy jako v zemích západní Evropy. Spolupráce mezi státní a nestátní sférou. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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