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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

011363 - ANAL 045132 

BAERVELDT, Chris - VÖLKER, Beate - ROSSEM, Ronan Van 

Revisiting Selection and Influence: An Inquiry into the Friendship Networks of High 

School Students and Their Association with Delinquency [Ještě k výběru okruhu 

přátel mezi středoškoláky v souvislosti s trestnou činností a delikvencí].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 5, s. 559 - 

587, 1 obr., 5 tab., lit. 84.  

 Dlouhodobý výzkum kriminálního chování středoškolských studentů. Souvislosti s 

navazováním přátelství a vytvářením neformálních skupinek. Sdruţování studentů se 

sklony k delikvenci a působení na chování ostatních. Uplatňované metody zkoumání 

poznatků z průzkumů. Metoda SIENA dlouhodobé modelové analýzy u  

nizozemských středoškoláků. Přehledy výsledků a závěry. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

011371 - ANAL 045648 

CHROMÝ, Jakub 

O kriminalitě páchané na mládeţi - se zaměřením na problematické aspekty jejího 

poznávání.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 29 - 36, 1 tab., 2 grafy.  

 Obsah pojmu kriminalita na mládeţi - mládeţ jako skupina nejvíce ohroţená sociálně 

patologickými jevy. Věk jako objektivní znak, typické situační (místní a časové) 

podmínky. Specifickým typem kriminality na mládeţi je kriminalita mládeţe na 

mládeţi (např. šikana). Fenomenologie kriminality páchané na mládeţi, obtíţnost 

získávání relevantních údajů. Etiologie: faktory působící ve společnosti, faktory 

působící uvnitř rodiny, faktory spočívající v jednotlivci. Moţné vztahy mezi 

pachatelem a obětí, latence. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011343 - ANAL 045130 

CLUBB, Peter 

Cocaine crazy [Kokainové šílenství].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 10, s. 34 - 36, 2 obr.  

 K úspěšnosti odcházející administrativy USA ve válce proti drogám v Severní a 

Latinské Americe. Boj proti producentům drog a následnému pašování drog do USA. 

Popis situace a vybrané statistické údaje. Potírání obchodů s drogami, podrobněji ke 

kokainu. Příčiny neúspěchů v dlouhodobém boji. Drogové kartery a zbraně. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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011166 - ANAL 043956 

FROMMEL, Monika 

Die Verschärfung des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und die 

Kriminalisierung des Besitzes von sog. Jugendpornografie [Zostření trestů za 

pohlavní zneuţívání mladistvých a kriminalizace vlastnictví tzv. pornografie 

mladistvých].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 2, s. 45 - 46.  

 Zákony z bývalé NDR, které platily v Německu aţ do roku 1994. Novelizace a další 

vývoj těchto zákonů. Rozšíření platnosti zákona na tzv. pornografii mladistvých do 18 

let (dříve jen dětská pornografie). Námitky proti změnám v zákoně. Porovnání 

s právními normami EU. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011163 - ANAL 045605 

GÄRTNER, Matthias 

Informationssicherheit im Unternehmen : Wie Computer und Internet 

Wirtschaftsspionage erleichtern - und was man dagegen tun kann [Informační 

bezpečnost v podnicích. Jak počítač a internet usnadňují průmyslovou špionáţ a co se 

dá proti tomu dělat].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 10, s. 18 - 19.  

 Současné mobilní elektronické komunikační prostředky jsou snadným terčem 

průmyslové špionáţe a vydatným zdrojem důleţitých a důvěrných informací. Klíčové 

formy úniku informací. Prevence průmyslové špionáţe a obrana před ní - technické 

prostředky, zjištění a likvidace bezpečnostních mezer v podniku apod. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011170 - ANAL 043957 

HEINZ, Wolfgang 

"Bei der Gewaltkriminalität junger Menschen helfen nur härtere Strafen !" : Fakten 

und Mythen in der gegenwärtigen Jugendkriminalpolitik ["Při násilné kriminalitě 

mladých lidí pomohou jen tvrdší tresty !" Fakta a mýty v současné trestní politice pro 

mladistvé].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 2, s. 50 - 59, lit. 58.  

 Vývoj kriminality mladistvých v Německu v letech 2002 aţ 2008. Poţadavky na 

zostření trestního práva mladistvých. Kriminalita mladistvých, zvláště násilná 

kriminalita, ve světle policejních statistik. Metodické předpoklady pro adekvátní 

analýzu kriminality. Vliv migrace na kriminalitu mladistvých. Empirické předpoklady 

pro poţadavky "tvrdších trestů". Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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011171 - ANAL 043958 

MARNEROS, Andreas - REICHEL, Renate - RÖTTIG, Dörthe 

Der soziobiographische Hintergrund von Intimizidtätern [Sociobiografické pozadí 

pachatelů, kteří zabili svého intimního partnera]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 4, s. 241 - 

249, 8 tab., 2 schémata, lit. 15.  

 Ze sociobiografického hlediska je podstatný rozdíl mezi pachateli, kteří zabili svého 

sexuálního partnera a těmi, kteří se dopustili jakéhokoliv zabití. Prvně jmenovaní jsou 

obvykle starší, mají lepší školní a profesní vzdělání a ţijí častěji ve stabilním 

partnerském vztahu. V jejich rodinném prostředí se v menší míře vyskytuje násilí jako 

prostředek k řešení problémů. Kromě toho jsou zřídkakdy nezaměstnaní. Z hlediska 

psychiatrické diagnózy však není ţádný rozdíl mezi zabitím sexuálního partnera a  

zabitím jiné osoby, přičemţ u obou skupin pachatelů hrají hlavní roli problémy s 

alkoholem a poruchy osobnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011393 - ANAL 042978 

MOULISOVÁ, Marcela 

Kriminologický pohled na pachatele (problémy, otázky, témata).  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 37 - 40.  

 Článek shrnujícím způsobem podává přehled různých stránek kriminologického 

pohledu na pachatele. Je míněn jako základní informace o různých stránkách 

kriminologického pohledu na pachatele, který v naší kriminologii chybí. Kromě 

přehledu si článek také klade za cíl ukázat moţné konsekvence různých 

kriminologických pojetí pachatele pro přístup k němu a pro podněty k zaměření 

kriminální politiky. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011172 - ANAL 043959 

REHDER, Ulrich - SUHLING, Stefan 

Rückfälligkeit haftentlassener Sexualstraftäter [Recidiva mezi pachateli sexuální 

kriminality, kteří byli propuštěni z výkonu trestu ].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 4, s. 250 - 

268, 10 tab., 1 graf, lit. 45.  

 Výsledky průzkumu recidivy u 244 pachatelů sexuální kriminality v časovém úseku 

15 let po jejich propuštění z výkonu trestu. Po pěti letech po propuštění se recidiva 

projevila u 12 procent pachatelů, coţ je poněkud méně, neţ se podle dřívějších studií 

očekávalo. Výsledky průzkumu a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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011330 - ANAL 043975 

REUTER, Manfred 

Hohe Ausländerkriminalität - Tatsache oder doch eher Vorurteil ? [Vysoká 

kriminalita cizinců - skutečnost nebo spíš předsudek ?]. 

 In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 10, s. 559 - 562, 1 tab., lit. 22.  

 Kriminalita cizinců v Německu je často posuzována nesprávně. Údaje o ní jsou 

zkreslovány v médiích a také pod vlivem rasových předsudků. Autor posuzuje 

kriminalitu v současném Německu, se zvláštním zřetelem na kriminalitu cizinců, 

podle demografických údajů, pohlaví, věku, okolního prostředí, bydliště, sociálních 

vlivů. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011173 - ANAL 043960 

STELLY, Wolfgang - WALTER, Joachim 

Vollzugslockerungen im Jugendstrafvollzug - am Beispiel der JVA Adelsheim [Úlevy 

vy výkonu trestu pro mladistvé. Příklad z věznice JVA Adelsheim].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 4, s. 269 - 

280, 2 tab., 1 obr., lit. 31.  

 Úlevy ve výkonu trestu jsou povaţovány za důleţitý prostředek ke zmírnění 

škodlivých následků doby strávené ve vězení a k vytvoření příznivých podmínek pro 

budoucí reintegraci propuštěné osoby. V poslední době se však zdá, ţe myšlenka 

resocializace je na ústupu, počet povolených úlev ve výkonu trestu je stále niţší. Je 

k dispozici stále méně údajů o praxi při poskytování úlev uvězněným osobám (např. 

poskytování dovolené). Náš výzkum byl proveden ve věznici pro mladistvé JVA 

Adelsheim v Bádensku-Württembersku. Shromáţdili jsme data o poskytování úlev ve 

výkonu trestu, o riziku zneuţívání úlev a o celkové efektivitě těchto opatření. Ukázalo 

se, ţe praxe v tomto oboru stále ještě plně neodpovídá spolkovému ústavnímu zákonu 

a také našim představám o resocializaci mladistvých po výkonu trestu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009183 - ANAL 043611 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava 

Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v 

sociální práci vydaných IFSW a IASSW.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 4, s. 49 - 54, lit. 5.  

 Globální standardy pro výchovu a vzdělávání v sociální práci. Standardy vzdělávání 

v sociální práci na celém světě, napříč kulturami, rozdíly v ţivotní úrovni, vládnoucím 

politickým establishmentem a jinými rozdíly. Tímto dokumentem by se měly řídit 

všechny školy poskytující vzdělávání v sociální práci na celém světě. Kritická reflexe. 

Kulturní souvislosti kvalifikačních standardů a sociální práce. Definice sociální práce. 

Základní cíle profese sociální práce. Metody praxe sociální práce. Závěr. CZ - cze: 

PA: ká/2008 
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009189 - ANAL 043613 

Význam supervize v sociální práci na příkladu Švédska.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 4, s. 72 - 77, lit. 14. 

 Vývoj supervize v sociální práci ve Švédsku od osmdesátých let do dnešních dnů. 

Supervize určená především profesionálním sociálním pracovníkům. Zkušenosti se 

supervizí. Zkušenosti s vyuţitím švédského modelu v jiných zemích. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009210 - ANAL 043617 

ŢUROVCOVÁ, Hana 

Rakouské zkušenosti - systém péče a ochrany dětí v regionu Burgenland 

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2007, č. 4, s. 125 - 126.  

 Studijní pobyt, který se uskutečnil v rámci dvouletého projektu Prevence násilného 

odebírání romských dětí z rodin do ústavní péče prostřednictvím podpory rodiny a 

dialogu se státními institucemi podpořeného Evropskou komisí, programem 

DAPHNE 2, boj proti násilí na ţenách, dětech a mladých lidech. Rozdílnosti 

rakouského systému spočívající zejména v jasném odlišení typu a cílů zařízení pro 

pobyt dětí mimo rodinu a v privatizaci sociálních sluţeb, které si stát pouze objednává 

a poskytují je nestátní organizace. Výstupy ze studijního pobytu a jejich vyuţití v 

praxi. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

011208 - ANAL 043964 

BICKNELL, Danna E. - RAMOTOWSKI, Robert S. 

Use of an Optimized 1,2-Indanedione Process for the Development of Latent Prints 

[Pouţití optimalizovaného procesu 1,2-Indanedione pro vyvolávání latentních otisků].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 5, s. 1108 - 1116, 8 obr., lit. 20.  

 Přehled dosavadních metod vyvolávání latentních otisků (ninhydrin, DFO). Popis 

nové metody 1,2 Indanedione. Porovnání s metodou DFO. Moţnosti dalšího 

výzkumu. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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011283 - ANAL 043968 

BUSCHMANN, Claas T. - ROSENBAUM, Frank - TSOKOS, Michael 

Ein Fall von überlebter Thoraxkompression durch Beknien - "Burking" ? [Napadený 

přeţil kompresi hrudníku, způsobenou klečením druhé osoby. Jde o "burking" ?].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 3 - 4, s. 128 - 132, 2 obr., lit. 13.  

 Případ sedmadvacetiletého Vietnamce, který byl přistiţen při krádeţi v obchodě 

dvěma detektivy. V zápase s nimi přeţil asfyxii, způsobenou klečením protivníka na 

jeho hrudi, a tlak paţí na dolní část krku. V literatuře je tento způsob znám jako 

"burking" podle skotského zločince Williama Burkeho (1792 - 1829). 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011327 - ANAL 043974 

DERN, Harald - HORN, Alexander 

Operative Fallanalyse bei Tötungsdelikten : Eine kriminologische und methodische 

Bestandsaufnahme im Jahr 2008 [Operativní analýza případu při trestných činech 

zabití. Kriminologická a metodická bilance za rok 2008].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 10, s. 543 - 549, lit. 10.  

 Pojmem operativní analýza případu se označuje komplexní systematický znalecký 

posudek při závaţných trestných činech. Cílem je ověření a potvrzení výsledků 

policejního vyšetřování. Metodika operativní analýzy. Profil oběti a pachatele. 

Rekonstrukce případu a situace. Charakteristika jednání a chování pachatele. Analýza 

motivu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011203 - ANAL 043963 

GRAHAM, Eleanor Alison May - RUTTY, Guy Nathan 

Investigation into "Normal" Background DNA on Adult Necks : Implications for 

DNA Profiling of Manual Strangulation Victims [Zkoumání stop DNA na pokoţce 

krku. Moţnost identifikace DNA u oběti škrcení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 5, s. 1074 - 1082, 3 obr., 6 tab., lit. 20.  

 Pachatele, který svou oběť škrtil, je moţno identifikovat podle stop DNA na pokoţce 

oběti. Autoři vycházejí z dřívějších výzkumů a popisují nové moţnosti aplikace této 

metody. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011159 - ANAL 045601 

HELLMANN, Andreas - MORZFELD, Julia - SCHLEENBECKER, Uwe 

Der genetische Fingerabdruck von Tieren und Pflanzen [Genetický otisk zvířat a 

rostlin].  
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In: MEPA. - 2007, č. 2, s. 7 - 11, lit. 5.  

 Stopy rostlin a zvířat hrají při vyšetřování trestných činů důleţitou úlohu. Analýza 

DNA v biologických stopách ne-lidského původu. Forenzní analýza DNA a její 

základní metody. Praktické vyuţití zvířecích a rostlinných stop při vyšetřování. 

Analýza DNA jako základní identifikační metoda biologických stop. Získávání 

biologického materiálu zvířecího a rostlinného původu k DNA analýze. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

 

011359 - ANAL 043979 

HERRMANN, Dirk 

Wiedersichtbarmachung von entfernten Markierungen und sonstigen 

Materialveränderungen : Ein neues magnetisches Verfahren [Vizualizace 

odstraněných značek a jiných změn v materiálu. Nová magnetická metoda].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 11, s. 609 - 611, 7 obr., lit. 2.  

 Pachatelé se po krádeţi často snaţí zaretušovat značku výrobce nebo majitele. 

Odstraněnou značku je moţno znovu zviditelnit, ale pouţitím běţných metod 

(chemická, elektrolytická, elektromagnetická, nebo chemická) se povrch předmětu 

lehce změní a je pro další pátrání nepouţitelný. V tomto příspěvku představujeme 

novou magnetickou vizualizační metodu, s jejíţ pomocí lze zviditelnit manipulace na 

předmětech poměrně snadným způsobem a bez porušení povrchu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011361 - ANAL 043981 

HEUBROCK, Dietmar - PALKIES, Petra 

Der Rapport : Grundlagen und Anwendung eines taktischen Kommunikationsmittels 

in der Beschuldigten- und Zeugenvernehmung [Raport. Základy a pouţití taktických 

komunikačních prostředků při výslechu obviněných a svědků].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 11, s. 602 - 608, 5 tab., 4 obr., lit. 12.  

 Původem francouzské slovo raport se dnes pouţívá v psychologii a znamená způsob 

komunikace mezi lidmi, vzájemnou percepci (verbální i nonverbální). Tento pojem se 

samozřejmě uplatňuje i v policejní práci, v technice a taktice výslechu. Velkou roli 

zde hraje intuice a zkušenost. Je třeba sledovat i chování vyslýchané osoby, její 

motorické reakce, tón řeči, způsob vyjadřování, apod. Důleţité jsou i prostorové 

podmínky při výslechu, fyzická vzdálenost zúčastněných osob. Rozlišujeme čtyři 

zóny: intimní (do 50 cm), osobní (0,5 aţ 1 m), sociální (1 - 4 m), veřejnou (větší neţ 4 

m), přičemţ nejvhodnější pro výslech je zóna osobní. Další zkušenosti z psychologie 

výslechu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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011209 - ANAL 043965 

LARSEN, Peter K. - SIMONSEN, Erik B. - LYNNERUP, Niels 

Gait Analysis in Forensic Medicine [Analýza chůze v soudním lékařství ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 5, s. 1149 - 1153, 2 obr., 1 tab., lit. 13.  

 Videozáznamy pachatelů na místě činu se ukazují být cennými dokumenty při 

identifikaci pachatele a vyloučení jiných podezřelých osob. Analýza chůze byla 

pouţita při vyšetřování bankovní loupeţe v Kodani v roce 2004. Byly zaznamenány 

všechny typické znaky pohybu pachatele (tvar nohy, způsob našlapování, kotníky, 

kolena, kyčle, páteř, pohyb horní části těla při chůzi, ramena, krk, hlava). Později bylo 

moţno s jistotou určit, jestli podezřelá osoba je skutečným pachatelem (v tomto 

případě nikoli), ale nebylo moţné pozitivně identifikovat pachatele. Přesto se tato 

metoda jiţ mnohokrát osvědčila a zůstává perspektivní. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011285 - ANAL 043970 

MECKLENBURG, Sheri H. - LARSON, Mark R. - BAILEY, Patricia J. 

Eyewitness Identification : What Chiefs Need to Know Now [Práce s očitými svědky. 

Co potřebují dnes znát policejní náčelníci].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 10, s. 68 - 81, lit. 29.  

 Jak pracovat s očitými svědky. Nové způsoby práce, které umoţňují přesnější 

identifikaci podezřelých osob. Identifikace osob podle fotografií. Omyly při 

identifikaci. Ovlivňování svědků policií. Hlavní zásady při práci s očitými svědky. 

Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011160 - ANAL 045602 

PFLUG, Werner 

Die Teilautomatisierung der DNA-Analyse beim Kriminaltechnischen Institut des 

Landeskriminalamtes Baden-Württemberg [Částečně automatizovaná analýza DNA v 

Kriminalistickotechnickém institutu Zemského kriminálního úřadu Baden- 

Württemberg].  

In: MEPA. - 2007, č. 2, s. 11 - 16, 4 obr.  

 Činnost Kriminalistickotechnického institutu Baden-Württemberg v oblasti forenzní 

analýzy DNA. Postupný přechod od manuálních metod k automatizaci. Stručné 

seznámení s automatizovanými metodami práce v kriminalistické laboratoři. 

AUT - ger: PA: bh/2008 
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011161 - ANAL 045603 

RYDZ, Bogumil 

Kriminaltechnische Untersuchung von CDs [Kriminalistickotechnické zkoumání CD 

nosičů]. 

In: MEPA. - 2007, č. 2, s. 16 - 18, 2 obr.  

 Kriminalistická technika zkoumání CD a DVD nosičů. Význam při odhalování 

padělků, pro identifikaci záznamových zařízení apod. AUT - ger: PA: bh/2008 

011329 - ANAL 045127 

STECK-FLYNN, Kathy 

Hidden in them bones : Forensic identification of skeletal remains [Forenzní 

identifikace kosterních zbytků].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 10, s. 78 - 84, 6 obr. 

 Poznatky z práce soudních specialistů - osteologů. Pravidla a zásady práce na místě 

nálezu kosterních zbytků a exhumace. K rozpoznávání lidských kostí, stáří, pohlaví, 

rasy, etnické skupiny, zranění, prodělaných nemocí a dalších určujících znaků. Práce s 

dokumentací. Další zkušenosti. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011198 - ANAL 043962 

WARGACKI, Stephen P. - LEWIS, Linda A. - DADMUN, Mark D. 

Enhancing the Quality of Aged Latent Fingerprints Developed by Superglue Fuming : 

Loss and Replenishment of Initiator [Zvýraznění starých latentních otisků prstů 

kyanoakrylátovou metodou. Ztráta a doplnění iniciační látky].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 5, s. 1138 - 1144, 8 obr., 1 tab., lit. 11.  

 Kyanoakrylátová metoda vizualizace latentních otisků prstů po delší době. Popis 

metody, její výhody. Popis experimentu. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011265 - ANAL 045108 

WETHAL, Tabatha 

Filing forensics [Soudní registrace].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 9, s. 72 - 80, 4 obr.  

 Myšlenka zpřístupnit menší úzce specializované databáze kriminalistických 

laboratoří pro potřeby policejního pátrání po pachatelích a vyšetřování trestné 

činnosti. První zkušenosti s poskytováním a vyuţíváním laboratorních databází (stop, 

otisků obuvi a pneumatik, sloţení hořlavých látek k jejich identifikaci, apod.). 

Příklady regionální spolupráce několika států USA. Poskytování dat z laboratoří má 

také výrazně napomoci při potírání recidivy. 

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

 

011153 - ANAL 044797 

CIGÁNIK, Ľubomír 

Polizeieinsatz und Zusammenarbeit bei sportlichen Grossveranstaltungen [Policejní 

zásah a spolupráce při velkých sportovních událostech].  

In: MEPA. - 2007, č. 1, s. 23 - 26, lit. 5.  

 Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku při velkých sportovních akcích vyţaduje 

spolupráci a součinnost všech zainteresovaných sloţek a policie. Základní normy 

slovenského policejního a trestního práva, o něţ se můţe policie při svém zásahu 

opřít. Mezinárodní spolupráce, doporučení a usnesení Rady EU v této oblasti. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

 

011162 - ANAL 045604 

DANI, Zoltán 

Die MEPA, ein wichtiges Forum der polizeilichen Zusammenarbeit in Mitteleuropa : 

Interview [MEPA je důleţitým fórem policejní spolupráce. Interview] ; Fragen: János 

Fehérváry.  

In: MEPA. - 2007, č. 2, s. 18 - 23.  

 MEPA jako instituce zastřešující mezinárodní policejní spolupráci zejména v oblasti 

vzdělávání. Činnost MEPA v oblasti spolupráce kriminálních policií. Spolupráce s 

dalšími organizacemi a institucemi (Europol, Interpol), činnost v oblasti potírání 

organizované kriminality, ochrany dat atd. Schengenská dohoda. Otázka dalšího 

rozšíření MEPA. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

 

011177 - ANAL 042614 

FÓRIZS, Sándor 

Die ungarische Polizeihochschule [Maďarská policejní vysoká škola].  

In: MEPA. - 2008, č. 1, s. 22 - 24.  

 Maďarská policejní vysoká škola v Budapešti, její organizace, struktura výuky, 

studenti a absolventi. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

0 

08138 - ANAL 042614 

HRUBÁ, Michaela 

Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech : 2. díl. 
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In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 8, s. 20 - 23.  

 Pokračování z minulého čísla. Pokračování výkladu o osvojení v mezinárodních 

dokumentech, které se zabývají podmínkami, které musejí být splněny, pokud má být 

osvojení právoplatně uzavřeno. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

011315 - ANAL 043973 

MAC GRATH, Dennis - MAC CARTHY, Michael R. 

Computer Simulation for Incident Command Exercises [Počítačová simulace jako 

cvičení pro krizový management].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 10, s. 172 - 174, lit. 5.  

 Tato cvičení jsou součástí policejního výcviku od roku 2004, kdy byly zavedeny 

systémy NIMS (National Incident Managent System) a ICS (Incident Command 

System). Tato zařízení umoţňují nácvik krizových situací, vzájemné komunikace, 

schopnosti reagovat a pouţívat technické prostředky. Popis projektu. Potíţe při jeho 

realizaci. Význam tohoto projektu pro zajištění národní bezpečnosti. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011306 - ANAL 045373 

Motivační program pro policisty slouţící na území hl.m.Prahy a Středočeského kraje.  

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

 Čtyři části motivačního programu pro policisty slouţící na území hl.m.Prahy a 

Středočeského kraje. Rekonstrukce policejních sluţeben. Plánování sluţeb. Moţnosti 

ubytování (tranzitní ubytování), efektivnější vyuţití ubytoven. Finanční motivace 

policistů (zvláštní příplatky, cestovní náhrady, pracovní odměny). 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011151 - ANAL 044795 

SCHÄUFELE, Friedrich 

Der Einsatz ausländischer Polizeibeamter bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in 

Deutschland [Vyuţití zahraničních policistů při fotbalovém mistrovství světa v 

Německu].  

In: MEPA. - 2007, č. 1, s. 18 - 21, 3 fot.  

 V době konání fotbalového mistrovství světa v Německu (2006) byly vyuţity 

uniformované a neuniformované policejní síly ze zahraničí. Úkoly tohoto 

mezinárodního policejního kontingentu na stadionech a v ulicích města, v 

příhraničních oblastech. AUT - ger: PA: bh/2008 
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011152 - ANAL 044796 

SCHÄUFELE, Friedrich 

Public Viewing während der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 [Public Viewing 

(velkoplošné obrazovky na veřejných místech) během fotbalového mistrovství světa v 

roce 2006].  

In: MEPA. - 2007, č. 1, s. 21 - 23.  

 Problematika promítání přímých přenosů ze stadionů a umístění velkoplošných 

obrazovek např. na náměstích. Zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Úloha 

policie. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

 

011260 - ANAL 045103 

SCHREIBER, Sara 

Healthy choices: Training for firearms, fugitives and ... trans-fats? [Volba pro zdraví - 

výcvik i v hubnutí].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 9, s. 10 - 16.  

 Problémy policistů v USA s nadváhou a nedostatečnou fyzickou kondicí pomáhají 

odstraňovat různé speciální programy a fitness centra při policejních odděleních. 

Některé příklady a zkušenosti. Spolupráce s Americkou dietetickou společností ADA. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011179 - ANAL 045616 

SELZNER, Heinz 

Neue Strukturen, mehr Einsatze? : Konrad Freiberg bei der 

Bundesbereitschaftspolizei [Nová struktura, větší účinnost? Konrad Freiberg o 

Spolkové pohotovostní policii].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 10, s. 12 - 13, 3 obr.  

 Reorganizace německé spolkové policie a její vliv na kvalitu a efektivitu práce 

pořádkových pohotovostních jednotek. Personální problematika - ţeny a cizinci v 

pohotovostních jednotkách. Postavení pořádkových pohotovostních jednotek v rámci 

celé Bundespolizei. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011154 - ANAL 044798 

SZYK, Jan 

Erfahrungen der polnischen Polizei in der Einsatzbewältigung bei internationalen 

Sportveranstaltungen [Zkušenosti polské policie z postupu zasahování při 

mezinárodních sportovních akcích]. 

In: MEPA. - 2007, č. 1, s. 27 - 32.  
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Zkušenosti polské policie se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při velkých 

sportovních událostech. Nasazení policejních sil, prostředky prevence diváckého 

násilí. Mezinárodní spolupráce a nasazení polských policistů v zahraničí. 

AUT - ger: PA: bh/2008 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

011227 - ANAL 045097 

BALKO, Ladislav 

"Ekonomické" právo v perspektívach budúcnosti.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 11, s. 1237 - 1247, lit.  

 Příklady efektivního personálního propojení práva a ekonomie. K zavedení pojmu 

"ekonomické právo" , jeho účel a vysvětlení. Vliv procesu globalizace. Klíčové trendy 

ekonomického práva na Slovensku. Vývoj v oblasti právní úpravy rozpočtu, daní, 

měny a v oblasti finančního trhu. 

CZ - sla: PA: bv/2008 

 

011158 - ANAL 042964 

DIJK, Jan J.M.van 

Ábelovo znamení. 

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 17, 2008, č. 3, s. 8 - 27.  

 Analýza obsahu pojmu oběť (victima), historický výklad. Zdůrazňování principu 

zplnomocnění a účinné podpory oběti. Kritika postavení poškozeného v trestním 

řízení. Poukazování na individuální rozměr viktimizace. Diskuse k článku na str. 28 - 

34, mj. i doc. L. Čírtkové. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011192 - ANAL 045623 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

K podmínkám odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu ; Zprac. Richard 

Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 310 - 311.  

 Okolnost, ţe osoba ve vykonávajícím členském státě opakovaně páchala trestnou 

činnost a byla tam odsouzena k trestu odnětí svobody, není relevantní skutečností pro 

vykonávající justiční orgán, kdyţ musí určit, zda se dotčená osoba "zdrţuje" ve 

vykonávajícím státě ve smyslu čl. 4 bodu 6 Rámcového rozhodnutí o evropském 

zatýkacím rozkazu. CZ - cze: PA: bh/2008 
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011156 - ANAL 044800 

HOLLÄNDER, Pavel 

Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 19, s. 693 - 697.  

 Problematika zmocnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky a tím i tvořit právo. 

Obecní vyhlášky jako sekundární (odvozené) nebo originální předpisy. Obsah pojmu 

originální norma ve státovědném myšlení. Komparatistika s právní úpravou 

vybraných evropských zemí.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011200 - ANAL 045630 

JANOVEC, Michal 

Oznamovací povinnost u manaţerských obchodů.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 10, s. 38 - 40.  

 Předpokladem úspěšného fungování obchodu s cennými papíry je rovné postavení 

účastníků kapitálového trhu. Právní úprava tzv. manaţerských obchodů má zabránit 

nekalému jednání na kapitálovém trhu, zejména zneuţívání vnitřních informací 

(insider trading). Podstatou tzv. director's dealingu je povinnost osob se specifickým 

vztahem k emitentovi cenného papíru oznámit mu provedení operace a sdělit její 

podrobnosti. Kořeny úpravy v zahraničí. Povinné osoby. Stanovisko Komise pro 

cenné papíry o vymezení povinných osob a jejich povinnostech. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011196 - ANAL 045627 

KRÁL, Vladimír 

Dohoda o vině a trestu v návrhu novelizace trestního řádu.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 20, úv. str. 2.  

 Návrh zavedení institutu tzv. dohody o vině a trestu do novely trestního řádu. 

Podstata institutu, podmínky jeho uplatnění v přípravném řízení. Proces dohody, 

úloha státního zástupce a soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011193 - ANAL 045624 

MANDÁK, Václav 

K telefonnímu styku odsouzeného ve výkonu trestu s advokátem.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 312 - 313.  

 Nejasnost předpisů o výkonu trestu odnětí svobody ohledně telefonického kontaktu 

odsouzeného s advokátem. Metodický list, kterým se stanoví zásady pro zpracování a  
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vydání vnitřního řádu věznice pro odsouzené a zapracování problematiky telefonátů 

odsouzených s advokátem, resp. obhájcem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011157 - ANAL 042963 

MELICHAROVÁ, Dita 

Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení.  

In: Soudce. - 10, 2008, č. 7 - 8, s. 62 - 67.  

 Právo dítěte "být slyšeno" v mezinárodněprávních dokumentech a v hmotně právních 

ustanoveních. Procesní realizace práva dítěte "být slyšeno". Výslech nezletilého jako 

účastníka řízení a jako svědka. Zvláštnosti výslechu nezletilých dětí z 

psychologického hlediska. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011191 - ANAL 045622 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

Ke znaku svádění u trestného činu podle paragrafu 217 odst. 1 písm. a) TrZ ; Pozn. 

naps. Milada Šámalová.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 307 - 310.  

 Okolnosti, za kterých lze naplnění znaku trestného činu svádění spatřovat i tehdy, 

kdyţ se jednalo o čin, který se stal při jediném zneuţití. Zároveň tento rozsudek 

poukázal na potřebu pečlivě zkoumat zákonem předpokládaný následek ze všech do 

úvahy přicházejících a nabízejících se souvislostí, a ţe nelze za takové jednání 

povaţovat paušálně jakýkoliv čin sexuální povahy u kterékoli nezletilé osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011194 - ANAL 045626 

ROZUM, Jan - KOTULAN, Petr - TOMÁŠEK, Jan 

Dohled u podmíněně propuštěných z hlediska jeho efektivity.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 313 - 318, 7 tab., lit. 14.  

 Problematika účinnosti některých trestních opatření a sankcí. Měřitelnost úspěšnosti 

dohledu u osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (parole). 

Otázka latence recidivy kriminality v těchto případech. Situace v ČR: výzkumné 

šetření, popis výzkumného souboru osob, délka zkušební doby, účinnost dohledu 

z hlediska osvědčení odsouzeného. Účinnost dohledu z hlediska recidivy. Statistické 

údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011197 - ANAL 045628 

RYŠKA, Michal 

Ţaloby ve věcech vyvlastnění a příslušnost soudu.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 20, s. 731 - 734.  

 V důsledku nové právní úpravy zakotvené zákonem o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb.) 

platí, ţe rozhodování ve věcech vyvlastnění náleţí soudu v občanském soudním 

řízení. To je však v rozporu jak s dosavadní judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího 

správního soudu a zvláštního senátu, tak i s ústavními principy dělby moci ve státě, 

resp. dělby veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů a jejich soudní ochrany. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011189 - ANAL 045620 

SEKVARD, Ondřej 

Moţnost uloţení trestu smrti v USA.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 300 - 304, 2 grafy.  

 Článek navazuje na příspěvek uveřejněný v TrPR 2007/9, s. 24, a seznamuje s 

rozhodnutím Nejvyššího soudu USA týkajícího se posouzení ústavnosti trestu smrti 

prováděného smrtící injekcí. Otázka, zda je moţné trest smrti uloţit za trestný čin, 

kterým nebyla způsobena oběti smrt (znásilnění dítěte). Nejvyšší soud USA 

poměřoval ústavnost konkrétních úprav trestu smrti dodatkem osmým a čtrnáctým 

ústavy Spojených států, které zakazují trest krutý a neobvyklý a zakotvují právo na 

spravedlivý proces. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011183 - ANAL 043961 

TAUBNER, Svenja 

Entsteht Einsicht im Täter-Opfer-Ausgleich ? : Eine empirische Studie am Beispiel 

adoleszenter Gewaltstraftäter [Vzniká při narovnání mezi pachatelem a obětí reflexe 

vlastního činu ? Empirická studie na příkladu mladistvých pachatelů násilné 

kriminality].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 4, s. 281 - 

294, 3 obr., 4 tab., lit. 46.  

 Narovnání mezi pachatelem a obětí je proces, při kterém má pachatel plně pochopit 

bezpráví svého činu a jeho následky pro oběť. Jako základní předpoklad úspěšného 

narovnání je v literatuře vţdy uváděna schopnost uváţit následky svého jednání. 

Poslední výzkumy však ukázaly, ţe pachatelé v principu tuto schopnost nemají. V této 

studii zkoumáme tuto reflexivní schopnost u dospívajících pachatelů násilné 

kriminality, kteří se zúčastnili narovnání mezi pachatelem a obětí. Statistická a 

kvalitativní analýza ukazuje, ţe různé stupně reflexivních schopností u pachatelů 

ovlivňují jejich přístup k narovnání a jejich vyuţití tohoto procesu. Proto 

doporučujeme diferencovat mladistvé pachatele násilné kriminality podle jejich  
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reflektivních schopností, aby bylo moţno zvolit vhodnou formu intervence při 

procesu narovnání. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011195 - ANAL 045626 

VÁLKOVÁ, Helena 

Proč bychom měli vědět o nové Mezinárodní příručce kriminologie více neţ to, ţe 

vyšla.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 318 - 320.  

Rec. na : Internationale Handbuch der Kriminologie. Bd. 1: Grundlagen der 

Kriminologie / Ed. H.-J. Schneider. - Berlin : De Gruyter Recht, 2007. - 1061 s. 

 Široký záběr kriminologické problematiky zahrnuje přehled všech významnějších 

kriminologických konceptů a teorií, výklady typů kriminality, strachu z kriminality, 

kriminální prognózy, efektivní pomoci obětem zločinu a efektivity preventivních 

opatření a programů. Charakteristika klíčových studií. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011226 - ANAL 045096 

VLASÁK, Michal 

Materiální prameny a východiska právní úpravy soukromoprávních deliktů.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 11, s. 1217 - 1236, lit.  

 Soukromé právo v právním systému a jeho uplatnění. Tendence a trendy vývoje 

soukromého práva. Ekonomické, sociologické a morální determinanty právní úpravy 

soukromoprávních deliktů. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011187 - ANAL 045619 

ZEMAN, Petr 

Právní úprava zkráceného řízení z perspektivy rekodifikace trestního procesu.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 10, s. 293 - 300.  

 U určitých typů deliktu (tzv. bagatelní kriminalita) je moţné konat zkrácené 

přípravné řízení a navazující zjednodušené řízení před samosoudcem. Podmínky 

konání zkráceného přípravného řízení, jeho průběh a konečné vyřízení věci. 

Přezkoumání návrhu na potrestání ve zjednodušeném řízení před soudem. Hlavní 

líčení. Zatímní zkušenosti z praxe orgánů činných v trestním řízení a soudů. Význam 

pro návrh věcného záměru nového trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

 



 19 

011235 - ANAL 045638 

BUCHTA, Tomáš 

Európska únia a Európske spoločenstvá v medzinárodných organizáciách a postavenie 

Slovenska.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1237 - 1242.  

 Nový vývoj v mezinárodním právu se projevuje posilňováním úlohy ES v 

mezinárodních organizacích. Kritéria, která by SR jako člen ES měla aplikovat při 

posuzování případného návrhu na převzetí některých členských práv v mezinárodní 

organizaci Evropskými společenstvími. Příklady z praxe. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011233 - ANAL 045636 

DESET, Miloš 

Kritika trestu smrti. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1223 - 1228, lit. 5.  

 Názorový konflikt dvou teorií trestání. Kritická analýza argumentů zastánců trestu 

smrti. Formulování a interpretace argumentů proti trestu smrti, které by byly schopné 

vyvrátit argumentaci jeho zastánců. Morální aspekty trestu smrti, malý odstrašující 

účinek, riziko justičního omylu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011232 - ANAL 045635 

DRGONEC, Ján 

Indemnita poslancov Národnej rady SR : Pokusy o zmenu ústavy a absentujúce 

kritériá pre uplatnenie platnej úpravy.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1198 - 1222.  

 Úprava parlamentní indemnity (nemoţnost poslance stíhat ani vzít do vazby za 

výroky pronesené na půdě parlamentu při výkonu jeho funkce) v Ústave SR a pokusy 

o změnu této platné ústavní úpravy. Indemnita v porovnávacím ústavním právu 

(Nizozemí, Velká Británie, Itálie). Indemnita kontra právo na přístup k soudu – 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Kritéria pro uplatnění indemnity na 

Slovensku. Disciplinární řízení jako moţný postih poslance za výroky při výkonu jeho 

funkce. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011238 - ANAL 045641 

DROTOVÁN, Michal 

Sloboda prejavu a otázka bezpečnosti v Spojených štátoch amerických.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1257 - 1263.  
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Na základě vybraných sporů projednávaných před Nejvyšším soudem USA je 

analyzován přístup amerického precedenčního práva k otázce omezování práva na 

svobodný projev z důvodů ochrany národní bezpečnosti a zachování veřejného 

pořádku. Omezení svobody projevu z důvodu nabádání k trestnému činu a doktrína 

fighting words (tzv. bojová slova - vyzývající např. ke svrţení vlády). Vývoj daných 

otázek a současný právní stav. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011241 - ANAL 045100 

GERBER, Mariana - SOLMS, Rossouw von 

Information security requirements - Interpreting the legal aspects [Poţadavky na 

informační bezpečnost z právních hledisek]. 

In: Computers and Security. - 27, 2008, č. 5-6, s. 124 - 135, 8 obr., 1 tab., lit. 31.  

 Legislativní poţadavky na bezpečnost provozovaných, zejména obchodních, 

počítačových sítí. Základní prameny bezpečnosti a ochrany informací a dat (odhad 

bezpečnostních rizik, zabezpečení procesu při zpracování a práce s daty v systému, 

dodrţování právních norem). Podrobně k historii tvorby a k obsahu relevantních 

mezinárodně platných právních norem (ISO/IEC 27002; ISO/IEC 27002, 2005 dříve 

označené jako ISO/IEC 17799, 2005; 27000, 2006; ISO 27000 News, 2007; ISO27k 

Standards, 2007). Návrh na vymezení 4 právních kategorií (duševní vlastnictví, 

legislativa /předpisy, zákony/, smluvní závazky, mezinárodní právo/smlouvy). Obsah 

kaţdé z kategorií se schematickým znázorněním. Stanovování poţadavků na stupně 

ochrany dat. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

011243 - ANAL 045442 

JOUZA, Ladislav 

Organizační změny na pracovištích a jejich právní důsledky.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 10, s. 3 - 8.  

 Problematika zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven 

nebo jejich částí. Úprava v zákoníku práce a ve směrnici č. 77/187/EEC ve znění 

směrnice č. 98/50/EC. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011237 - ANAL 045640 

KOLMAN, Petr 

Doţádání v českém správním řízení.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1252 - 1256.  

 Institut doţádání jako správněprocesní institut. Správní orgán, který lze o doţádání 

poţádat a o provedení jakých úkonů. Postup při doţádání, jeho eventuální odmítnutí. 

Práva doţádaného orgánu, lhůty, doţádání do ciziny. SLK - cze: PA: bh/2008 
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011231 - ANAL 045634 

KOVÁČ, Peter 

Činnosť ľudových liečiteľov a trestná zodpovednosť.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1181 - 1187.  

 Z pohledu slovenského práva je léčitel fyzickou osobou bez zvláštních práv a 

povinností. Limity pro činnost léčitelů jsou stanoveny nepřímo v různých právních 

normách. Od roku 2006 však slovenský trestní zákon zavedl novou skutkovou 

podstatu poškození zdraví, z níţ plyne případná trestní odpovědnost léčitele. Právní 

řešení vztahu léčitele a lékaře (zákon č. 578/2004 Z.z.). 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011244 - ANAL 042965 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Míchal 

Několik poznámek k podmínkám realizace principu soudcovské nezávislosti a 

nestrannosti.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 10, s. 3 - 5.  

 Autoři se, inspirovaní konkrétně případem Kulínský, zamýšlejí nad tlakem médií, 

odborné i laické veřejnosti, kterému jsou fakticky vystaveny soudy (v tomto případě 

soud odvolací), kdyţ se instituce i jednotlivé osoby zásadně vyjadřují k vině i trestu, a 

který představuje určité skalí realizace principu soudcovské nezávislosti a 

nestrannosti. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011234 - ANAL 045637 

LIPŠIC, Daniel 

Trest smrti - predsudky a otázniky. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1229 - 1236.  

 Shrnutí argumentů zastánců trestu smrti. Morální aspekty, odstrašující účinky, 

ochrana společnosti před pachatelem, spravedlnost trestu. Problematika moţného 

justičního omylu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011240 - ANAL 045099 

O'DONNELL, Philip C. - LURIGIO, Arthur J. 

Psychological Predictors of Clinicians' Recommendations and Judges' Placement 

Orders in a Juvenile Court [Psychosociální prognózy v doporučeních klinických 

lékařů a rozhodnutí soudu pro mládeţ o místě vykonání trestu ].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 11, s. 1429 - 1448, 4 tab., lit. 66.  
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Rozhodování soudu pro mladistvé s podporou posudků klinických lékařů, 

obsahujících i prognózu psychosociálního vývoje mladistvého delikventa. Jde 

zejména o rozhodnutí o způsobu vykonání trestu – zda na svobodě nebo v nápravném 

ústavu. Zkušenosti ze spolupráce okresního městského soudu a místní forenzní 

kliniky pro mladistvé v Chicagu, USA. Studie zpracovává výsledky průzkumu u 248 

mladistvých pachatelů ve věku od 11 do 17 let, v období r. 2003 aţ 2005. Hlavní 

klinicky sledované ukazatele a jejich význam pro rozhodování soudců. Metoda, 

postup a výsledky výzkumu. Výhodnost systému spolupráce soudců a soudních lékařů 

kliniky. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011236 - ANAL 045639 

PIKNA, Bohumil 

Základní kontury institutu evropského práva - prostor svobody, bezpečnosti a 

spravedlnosti. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1243 - 1251.  

 Problematika současné úpravy institutu prostoru svobody, bezpečnosti a 

spravedlnosti a její úpravy v návrhu Lisabonské smlouvy. Geneze a vývoj tohoto 

institutu jako původně cíle primárních smluv EU/ES. Základní pojmy, dokumenty, 

program. Změny, které přináší návrh Lisabonské smlouvy, zejména změny 

legislativní. 

SLK - cze: PA: bh/2008 

 

011229 - ANAL 045632 

ŠANTA, Ján 

Zločinecká skupina - medzinárodnoprávne súvislosti a praktické skúsenosti.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1157 - 1166.  

 Pronikání organizované kriminality na Slovensko a nové formy zločinu. Reakce 

slovenského trestního zákona - trestný čin zaloţení, zosnování a podporování 

zločinecké skupiny (par. 296 TrZ). Výklad pojmu zločinecká skupina a vztah 

slovenské trestněprávní úpravy k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu a Rámcovému rozhodnutí Rady EU o boji proti terorismu (2002/475/SVV). 

Další mezinárodněprávní dokumenty vztahující se k potírání organizované kriminality 

a některá rozhodnutí Nejvyššího soudu SR. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011230 - ANAL 045633 

TOBIÁŠOVÁ, Lýdia 

Trest povinnej práce.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1167 - 1180.  
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Trest povinné práce představuje jeden z alternativních trestů, které můţe soud uloţit 

podle trestního zákona pouze za přečin. Platná právní úprava tohoto trestu a jeho 

výkon. Srovnání slovenské úpravy s úpravami českou a francouzskou. Přeměna trestu 

povinné práce na trest odnětí svobody. Úkoly probační a mediační sluţby v 

souvislosti s výkonem trestu povinné práce. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011239 - ANAL 045642 

ZACHAROVÁ, Elena 

Spoločný európsky azylový systém.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 8 - 9, s. 1280 - 1288.  

 Azylové systémy členských států jako oblast regionální ochrany. Vytváření 

společného evropského azylového systému v rámci institutu Prosto ru svobody, 

bezpečnosti a spravedlnosti. Etapy vytváření jednotného azylového systému 

zaměřeného na efektivní imigrační politiku, vytvořené pravidel pro zpracovávání 

ţádostí o azyl, zaručení práv národností třetích zemí. Implementace akčního plánu 

boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi v EU. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011276 - ANAL 045112 

CIHLÁŘOVÁ, Ivana 

Konference států Visegrádské čtyřky na téma e-justice.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 11, s. 6 - 8.  

Akce: eJustice: Cesta k otevřené komunikaci veřejnosti s justicí [konference]. 

Tatranská Lomnice (SR), /2008.1/.04/1-2008.1/.04/1.   Zpráva k obsahu konference 

států Visegrádské čtyřky, pořádané Ministerstvem spravedlnosti ČR, s názvem 

eJustice: Cesta k otevřené komunikaci veřejnosti s justicí. Hlavní myšlenky 

z vystoupení delegátů a hostů z Německa a Rakouska.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011247 - ANAL 042967 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

k problematice právního statusu oběti trestného činu (poškozeného). 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 10, s. 23 - 26.  

 Námětem článku je problematika odškodňování obětí trestných činů, které úzce 

souvisí s jejich právním postavením. Dále se zabývá materiály, popisujícími 

zkoumání tohoto postavení z hlediska základních zásad trestního řízení, a to 

především v současných Spojených státech a Rusku. 

CZ - cze: PA: če/2008 
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011248 - ANAL 045444 

COUFALOVÁ, Ilona van der Wal 

Informační povinnost orgánů České republiky dle Rozhodnutí 2005/842/ES a sluţby 

obecného hospodářského zájmu.  

In: Veřejná správa. - 19,2008, č. 22, s. 16 - 17, 1 obr.  

 Podpora tzv. sluţeb obecného hospodářského zájmu. Vysvětlení základních pojmů - 

veřejná podpora, sluţby obecného hospodářského zájmu, vyrovnávací platba. 

Povinnost členského státu EU/ES oznámit Evropské komisi skutečnosti o veřejné 

podpoře. Jmenné odkazy: Wal Coufalová, Ilona van der viz Coufalová, Ilona van der 

Wal viz téţ van der Wal Coufalová, Ilona 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011255 - ANAL 042969 

ČAPEK, Jan 

Presumpce neviny ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 10, s. 35 - 39.  

 Presumpce neviny je jednou ze základních zásad trestního řízení a současně i jedním 

ze základních lidských práv, coţ se odráţí i v Úmluvě o lidských právech a 

základních svobodách. Článek rozebírá některé judikáty Evropského soudu pro lidská 

práva, které se týkají právě právní úpravy presumpce neviny. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011284 - ANAL 043969 

GRÜNEWALD, Anette 

Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zuungunsten des Angeklagten [Obnova 

trestního řízení v neprospěch obţalovaného].  

In: Zeitschrift für die gesamte  Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 3, s. 545 - 579, 

lit. 188.  

 Úvod. Obnova trestního řízení z hlediska právní vědy. Rozpor mezi spravedlností a 

právní jistotou. Zásada "ne bis in idem". Priorita spravedlnosti v historii práva. 

Priorita právní jistoty v historii práva. Zákaz obnovy trestního řízení v německé 

ústavě z roku 1949, formulace a rozbor. Problematika obnovy trestního řízení v 

současné německé právní vědě. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011246 - ANAL 042966 

HOŘÁK, Jaromír 

Úmyslná usmrcení v afektu (část I.). 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 10, s. 5 - 22.  
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První část rozsáhlého materiálu analyzujícího úmyslná usmrcení v afektu a jejich 

trestní postih se věnuje obecně charakteru afektivních stavů a dílčím otázkám 

významu afektu z hlediska trestní odpovědnosti. Vychází z nauky i z judikatury, 

kromě naší také rakouské, německé a švýcarské. Pokračování v příštím čísle.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011268 - ANAL 045111 

HUBÁLKOVÁ, Eva 

Stručná rukověť českého advokáta k Evropské úmluvě o lidských právech 

In: Bulletin advokacie. - 2008, zvl. č, 272 s., lit., 4 příl.  

 Listopadové zvláštní číslo časopisu je věnováno Úmluvě a ochraně lidských práv a 

svobod (Úmluvě), jako 3. aktualizované vydání České advokátní komory, s cílem 

napomoci získat ucelenou znalost problematiky lidských práv a procedur řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva (před Soudem). Zaloţení a úkoly Rady Evropy a 

Soudu. Pravidla a průběh řízení před Soudem ve 3 etapách. 5 kategorií základních 

práv a svobod zakotvených v Úmluvě a protokolech. Přílohy obsahují Úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Protokolu č. 11 s Protokoly č. 1, 

4, 6, 7, 12, 13 a 14, jednací řád Soudu s přílohou jednacího řádu, chronologický i 

abecední seznam rozsudků a důleţitých rozhodnutí ve věcech podaných proti ČR.  

Dále pak praktické pokyny a rejstřík. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011245 - ANAL 045443 

KROUPA, Jiří 

Evropské zkušenosti : Slučování daňové a celní správy.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 22, příl. s. 1 - 4, 3 obr.  

 Integrace daňové a celní správy ve vybraných státech Evropy. Zkušenosti těchto zemí 

a obecné závěry týkající se slučování daňové a celní správy, jeho význam a přínos. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011293 - ANAL 045360 

NOVÁ, Hana 

Rodičovská zodpovědnost v českém právu : 5. díl. 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 11, s. 20 - 24.  

 Pokračování z minulého čísla. Otázky týkající se zásahů státu do sféry rodičovské 

zodpovědnosti, a to jak v oblasti práva rodinného, tak i dalších právních odvětvích, a 

zánikem rodičovské zodpovědnosti. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011294 - ANAL 045361 

NOVOTNÁ, Věra 

Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí při výkonu rozhodnutí o výchově.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 11, s. 1 - 4.  

 Spory rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, zejména pokud se 

týkají styku rodičů s dětmi, jsou často spory zdlouhavé a traumatizující především pro 

děti. To platí i o sporech mezi rodiči v případě mezinárodních únosů. O to víc toto 

tvrzení platí, pokud se musí přistoupit k výkonu rozhodnutí. Novela občanského 

soudního řádu č. 295/2008 Sb., účinná od 1.10.2008, přináší významné změny v 

postupu soudů. Nový institut kvalifikované výzvy soudu směřující ke koncentraci 

řízení a následné moţnosti rozhodnout ve věci bez nařízení jednání. Novela se dotkla i 

průběhu řízení. V průběhu řízení je také nově upraveno slyšení dítěte. Výslech 

nezletilého dítěte. Dokončení příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011256 - ANAL 042970 

PELIKÁN, Václav 

Co se změní pro občany? 

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 5, s. 4 - 5.  

 O novém zákonu o Policii ČR, který vstoupí plně v platnost od 1.1.2009. Seznámení 

s hlavními změnami, které se dotknou občanů. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011277 - ANAL 045113 

RAČOK, Michal 

K moţnosti spáchání trestného činu podvodu podáním nepravdivého návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 11, 25 - 30, lit.  

 Případ podání návrhu na nařízení exekuce k vymoţení pohledávky, přestoţe 

oprávněnému navrhovateli bylo známo, ţe povinný jiţ svůj závazek splnil. Právní 

posuzování problematiky a rozhodování soudů v této věci. K ochraně dluţníka, který 

jiţ svůj závazek splnil, prostředky trestního práva. Posouzení nepravdivého návrhu na 

nařízení exekuce z hlediska nebezpečnosti pro společnost. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011278 - ANAL 045114 

SPRATEK, Daniel 

Odkladný účinek ţaloby ve správním soudnictví. 
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In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 11, s. 39 - 42, lit.  

 Podmínky pro přiznání odkladného účinku ţalobě podle ustanovení par. 73 odst. 2 s. 

ř. s. Kterým rozhodnutím lze přiznat odkladný účinek a kdo můţe podávat návrh na 

přiznání. Podmínka vzniku nenahraditelné újmy. Příklady úspěšných návrhů, 

negativní podmínky přiznání a zvláštní podmínky pro přiznání odkladného účinku 

podle legislativy ČR. Soulad se závazky ČR, vyplývající z Aahurské úmluvy a čl. 10a 

směrnice č. 85/337/EHS. Příklady. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011292 - ANAL 045119 

TATA, Cyrus - BURNS, Nicola - HALLIDAY, Simon - HUTTON, Neil - 

MCNEILL, Fergus 

Assisting and Advising the Sentencing Decision Process: The Pursuit of 'Quality' in 

Pre-Sentence Reports [Rozhodování o výši trestu a vliv předchozích informací. 

Výzkum problematiky].  

In: British Journal of Criminology. - 48, 2008, č. 6, s. 835 - 855, lit. 64.  

 Vliv předchozích informací z policejních aj. zdrojů na rozhodování o výši a druhu 

trestu. Analýza zkušeností z Anglie, Nového Walesu a Skotska. Jejich porovnání a 

nespornost vlivu na soudní rozhodnutí. Z praxe a příklady. Závěry ze 4leté studie ve 

Skotsku. Policejní zpráva, akceptace a nesrovnalosti ve výkladu a významu. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

011258 - ANAL 042971 

VANĚČEK, Miloš 

Česká policie proti drogám.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 5, s. 8.  

 Průřez boje československé a české policie s drogami v letech 1918 - 1938, 1945 - 

1989 a po roce 1989. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011379 - ANAL 045655 

BUDIŠ, Martin 

K dílčím aspektům hodnotících kritérií nabídek v procesu zadávání veřejných 

zakázek.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 11, s. 17 - 19.  

 Potenciální dodavatelé musejí mít rovné šance ucházet se o veřejnou zakázku. 

Předloţí-li nejvhodnější nabídku nebo nabídku s nejniţší cenou, musejí mít, za 

předpokladu splnění jiných zákonných poţadavků a poţadavků zadavatele, jistotu, ţe 

jim bude zakázka přidělena. Základní hodnotící kritéria. Vyhodnocovací způsob podle  
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jiţ neplatné vyhlášky č. 240/2004 Sb. a současná právní úprava.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011386 - ANAL 045135 

FRYŠTENSKÁ, Marcela 

Právo na vzdělání podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 12, s. 1313 - 1324, lit.  

 Právo na vzdělání a výčet příslušných mezinárodních norem. Evropský soud pro 

lidská práva a soudnictví v ČR. Čl. 2 Prvního protokolu k Evropské úmluvě o 

lidských právech a základních svobodách. Komentáře k praxi. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011381 - ANAL 045657 

HRABÁK, Jan 

Správní trestání právnických osob v rozhodovací praxi soudů.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 11, s. 43 - 50.  

 Správní delikty, jejich formální a materiální znaky. Roztříštěnost jejich právní úpravy 

a z toho vyplývající důleţitost judikatury. Obecné principy: trestnost správních 

deliktů, rozdíl mezi trestným činem a správním deliktem, souběh správních deliktů, 

společenská nebezpečnost, okolnosti vylučující protiprávnost. Evropský právní 

předpis a správní delikt. Rozhodování o správní sankci - výrok správního rozhodnutí, 

určení výše správní sankce, přiměřenost pokuty za správní delikt. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011380 - ANAL 045656 

JEROUŠEK, David 

Zákon o omezení plateb v hotovosti.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 11, s. 27 - 28.  

 Relativně malá novela zákona č. 254/2004 Sb. a souvisejících předpisů zákonem č. 

303/2008 Sb. přinesla významné změny. Vymezení správního deliktu omezení plateb 

v hotovosti, odpovědnost za něj u fyzických a právnických osob. Změny v procesní 

aplikaci zákona. Rozšíření diskreční pravomoci kontrolních orgánů atd. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011370 - ANAL 045647 

KOUDELKA, Zdeněk 

Pokuta podle zákona o státním zastupitelství. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 27 - 29.  
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 Zákon umoţňuje státnímu zastupitelství uloţit pořádkovou pokutu tomu, kdo bez 

dostatečné omluvy nevyhoví výzvě státního zastupitelství. Rozdílnost od uloţení  
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pořádkové pokuty v trestním řízení, kdy se jedná o rozhodnutí státního zástupce a 

nikoli státního zastupitelství jako státního orgánu. Pravomoc uloţit pořádkovou 

pokutu a věcná působnost. Proces uloţení pořádkové pokuty v trestním řízení a ve 

správním řízení. Přezkum zákonnosti rozhodování státního zastupitelství. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011377 - ANAL 045653 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Rodinné bydlení a domácí násilí.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 10, s. 429 - 430.  

 Fenomén domácího násilí, jeho definování, klasifikace forem útoků, okru obětí a 

následky. Vývoj právní úpravy proti domácímu násilí. Domácí násilí a jednotlivé 

právní důvody bydlení. Dočasné vykázání ze společně obývaného bytu nebo domu 

podle zákona o Policii ČR a podle občanského soudního řádu. Výkon rozhodnutí o 

předběţném opatření a maření výkonu rozhodnutí. Nedostatečné právní úpravy 

zejména v oblasti občanskoprávní (ochrana obětí). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011376 - ANAL 045652 

LYČKA, Martin 

Caso Goicoechea: Boj s evropským zatýkacím rozkazem.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 6, s. 55 - 61.  

 Evropský zatýkací rozkaz a tzv. pátá komunitární svoboda (svobodný pohyb 

rozsudků a dalších soudních aktů)) ve vztahu k Úmluvě o vydávání mezi členskými 

státy EU (Rada EU, 27. září 1996). Evropské extradiční konvence z roku 1957. 

Skutkový stav případu, jeho právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011356 - ANAL 045398 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 4, s. 5 - 10, 4 obr.  

 Zásady zakotvené v Deklaraci Organizace spojených národů o odstranění všech 

forem rasové diskriminace. Přijetí praktických opatření k tomuto cíli: Článek 1 - 25. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011382 - ANAL 045658 

PIPKOVÁ, Petra 

Zaveďme odčerpání zisku do soutěţního práva.  
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In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 11, s. 61 - 64.  

Nástroje ochrany hospodářské soutěţe a návrh na tzv. odčerpání zisku jako nástroje 

soukromého práva, pomocí něhoţ je subjektu, který poruší právo, odejmut tímto 

jednáním vytvořený zisk. Preventivní funkce odčerpání zisku. Odčerpání zisku jako 

nástroj správního (znaky přestupku vedoucího k odčerpání zisku, určování výše zisku) 

i civilního práva (předpoklad a výše, aktivní legitimace). Právní úpravy této 

problematiky v Německu jako inspirace pro moţnou úpravu českou. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011367 - ANAL 045645 

RŮŢIČKA, Miroslav 

K otázkám procesní samostatnosti policejního orgánu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 16 - 24.  

 Historické souvislosti procesní samostatnosti policejního orgánu. Instituty 

vyšetřujícího soudce, postavení státního zástupce a prokurátora, vyšetřovatelé 

prokuratury a vyšetřovatelé soudu. Procesní samostatnost vyšetřovatele vůči 

prokurátorovi a vůči náčelníkovi vyšetřujícího útvaru. Platná právní úprava 

samostatnosti vyšetřovatele po novele trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) a její 

rozšíření na příslušníky Sluţby kriminální policie. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011372 - ANAL 045649 

SCHEU, Harald Christian 

Lidská práva přistěhovalců a vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 6, s. 32 - 38.  

 Univerzálnost základních lidských práv a platnost jejich standardů pro migranty 

versus suverénní právo státu na úpravu vstupu a pobytu cizinců na svém území. 

Problematika jednoty a slučování rodin přistěhovalců v těchto souvislostech. Analýza 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva interpretující právo na rodinný ţivot 

migrantů ve světle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Pojem rodinný ţivot. Právo na rodinný ţivot a ukončení pobytu migrantů. 

Právo na rodinný ţivot a slučování rodin migrantů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011385 - ANAL 045134 

ŠTURMA, Pavel - BÍLKOVÁ, Veronika 

Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů.  

In: Právník. - 147, 2008, č. 12, s. 1281 - 1312, lit.  

 Vznikání nových mezinárodních rozhodovacích orgánů (arbitráţních, soudních, 

kvazijudiciálních). Vymezení a kritéria vymezení mezinárodního rozhodovacího  
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(judiciálního) orgánu. Konkurující jurisdikce - teorie a praxe, přínosy a rizika, 

problémy a moţná řešení. CZ - cze: PA: bv/2008 

011374 - ANAL 045650 

VINTR, Jan 

Smí prezident republiky nejmenovat způsobilého kandidáta soudcem? 

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 6, s. 39 - 45.  

 Prezident při jmenování soudců je vázán co do počtu a obsahu zákonných podmínek. 

Není oprávněn stanovit podmínky vlastní a není ani oprávněn odhlédnout od 

zákonných podmínek a jmenovat kandidáta, který některou z nich nesplňuje. Pokud se 

prezident republiky rozhodne kandidáta nejmenovat, pak je povinen jasně a 

srozumitelně své rozhodnutí odůvodnit. Skutkový základ případu, jeho procesní vývoj 

a právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011365 - ANAL 045643 

VUČKA, Jan 

Vztah trestního práva a sportovních pravidel.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č.10, s. 5 - 12.  

 Odpovědnost za úraz způsobený faulováním při sportu je zatím nevyjasněným 

problémem bez jednoznačné judikatury. Jádrem problému je vztah trestních norem a 

sportovních pravidel. Sport jako riziková činnost, dovolené riziko, protiprávnost. 

Otázka trestní odpovědnosti, judikatura. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011369 - ANAL 045646 

ŢĎÁRSKÝ, Zbyněk 

Malá poznámka k promlčení kázeňského přestupku. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 24 - 26.  

 Kázeňský přestupek podle paragrafu 50 odst. 1 sluţebního zákona (č. 361/203 Sb.) - 

zaviněné jednání, které porušuje sluţební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o 

jednání, které má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu. Definice přestupku 

podle paragrafu 2 přestupkového zákona. Přestupkové řízení jako zvláštní druh 

správního řízení. Řízení o kázeňském přestupku podle sluţebního zákona. 

Problematika promlčení kázeňského trestání a stanovení promlčecí doby. Zvýhodnění 

příslušníků bezpečnostních sborů oproti "běţným" občanům v kázeňském i 

přestupkovém řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011394 - ANAL 042979 

ČAPEK, Jan 

Presumpce neviny ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva II..  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 40 - 43.  

 Dokončení článku z TP č. 10/2008. Presumpce neviny jako jedna ze základních zásad 

trestního řízení a současně jedno ze základních práv. Článek rozebírá některé judikáty 

Evropského soudu pro lidská práva, které se týkají právě dodrţování presumpce 

neviny a vyvozuje z nich i obecné závěry. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011389 - ANAL 042974 

HOŘÁK, Jaromír 

Úmyslná usmrcení v afektu (část II.).  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 5 - 22.  

 Druhá část příspěvku věnovaného tzv. ospravedlnitelnému afektu jako rozlišovacímu 

znaku mezi různě závaţnými typy úmyslných usmrcení. Text popisuje vznik a vývoj 

v historických právních úpravách, včetně neschválených osnov. Navzájem jsou 

porovnávána řešení obsaţená v platných trestních zákonech evropských zemí, 

zejména v kodexech Německa, Rakouska a Švýcarska. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011390 - ANAL 042975 

MAZÁNEK, Jiří - DRAGOUN, Radim 

Jakou změnu můţe přinést nový zákon o Policii ČR do problematiky odhalování 

hospodářské trestné činnosti a korupčních jednání? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 23 - 31.  

 Řešen vztah trestního řádu a zákona o Policii ČR. Zvláštnosti odhalování 

hospodářské kriminality a korupčního jednání v současné právní úpravě, změny, k 

nimţ dojde v této oblasti za platnosti nového "policejního" zákona. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

011387 - ANAL 045136 

PIKNA, Bohumil 

Vývoj europeizace trestního práva. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 12, s. 1325 - 1346, lit.  

 Vývoj justiční spolupráce ve věcech trestních v rámci ES/EU. Charakteristika 

jednotlivých etap, mezníky a programy. Program Trestní soudnictví jako další nástroj 

třetího pilíře. CZ - cze: PA: bv/2008 
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011391 - ANAL 042976 

SLUNEČKO, Petr 

O jedné iluzi.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 28 - 31.  

 Zamyšlení nad v poslední době v médiích i mezi politiky frekventovaným pojmem 

"soudcokracie". Článek se věnuje i historickému vývoji současných principů dělby 

státní moci v demokratických podmínkách i úlohám justice v ní, jak obecně, tak na 

našem území. Staví se kriticky k legislativě vztahující se k soudům a soudcům a 

dochází k závěru, ţe "soudcokracie" nám opravdu nehrozí. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

011213 - ANAL 045430 

KALINA, Jiří 

Třetí oko, aneb Kamera POV 1 v akci.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 11, s. 26 - 29, 11 obr.  

 Vybavení střelných zbraní videotechnikou. Význam pro výcvik, dokumentaci střelby 

a pod. Kamera POV 1, její popis, moţnosti vyuţití 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011250 - ANAL 045446 

KLOZÍK, Pavel 

Tanfoglia z Mossadu..  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 11, s. 22 - 23, 4 obr.  

 Pistole Tanfoglia je klonem naší CZ 75 vyráběné v italské zbrojovce Tanfoglio, 

kterou si posléze vyţádala izraelská zpravodajská sluţba Mossad pro své výcvikové 

středisko. Praktické zkoušky, konstrukce. Vyuţití pistole pro osobní obranu a 

sportovní střelbu. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011214 - ANAL 045431 

KOMÁREK, Václav 

Blackhavk Warrior Wear. Oblečení pro speciální účely od "Černého jestřába".  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 11, s. 46 - 49, 7 obr.  
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Kolekce oblečení pro speciální jednotky Blackhawk. Její popis, výhody, vývoj. 

Zavedení této kolekce do výstroje ozbrojených sil ČR, zejména protiteroristických 

jednotek Policie ČR. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

011219 - ANAL 045436 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Remington 700 Police MLR 26P.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 9, s. 38 - 43, 10 obr.  

 Nový typ odstřelovací pušky, její popis, účinnost, některá technická data. Pouţívané 

střelivo. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011221 - ANAL 045438 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Alfa Steel 3561 aneb Kam aţ dosáhne "šestipalec".  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 9, s. 72 - 78, 26 obr., 2 tab.  

 Konstrukce revolveru Alfa Steel 3561, vyuţití, náročná výrobní záleţitost, testování. 

O brněnské zbrojovce ALFA - PROJ. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011275 - ANAL 045452 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Ruger GP100 : Ţelezný nezmar.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 12, s. 84 - 90, 24 obr., 1 tab.  

 Moderní sluţební revolver Roger řady GP100, jeho konstrukce, doplňky pro 

revolvery Roger GP100 a střelivo. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011216 - ANAL 045433 

Pouţití svítilny při střelbě ruční střelnou zbraní.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2008, č. 11, s. 87 - 90, 16 obr.  

 Sluţební svítilny pro bezpečnostní sbory a jejich umístění na střelnou zbraň. Výběr 

svítilny, techniky drţení. Pouţití i v sebeobranné situaci jako zbraně nebo 

donucovacího prostředku. Výcvik pouţívání svítilny, techniky obouručního drţení 

CZ - cze: PA: ek/2008 
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011251 - ANAL 045447 

VISINGR, Lukáš 

Rafael Golan.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 11, s. 42 - 43, 3 obr.  

 Obrněný terénní automobil Golan schopný odolat ozbrojenému útoku. Konstrukce 

automobilu, tři úrovně ochrany. Vybavení a varianty vozu, jeho široké vyuţití. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

  

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

011338 - ANAL 045384 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Vzdělávací program Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní 

ochrana na rok 2009.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 12 - 13. Sek.inf.p.: 

Bevölkerungsschutz. - 2008 

 Spolkový úřad ochrany obyvatelstva a pomoci při katastrofách - BBK má ve své 

kompetenci nejen klasické úkoly civilní ochrany, ale podporuje i krizový managament 

spolkových zemí, zejména v oblasti informace a koordinace. BBK se také zabývá 

plánovanou prevencí na ochranu kritické infrastruktury, rozšířením výzkumu v 

ochraně před katastrofami, vzděláváním v oblasti civilní obrany a ochrany před 

katastrofami. Seznam odborných vzdělávacích seminářů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011339 - ANAL 045385 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Civilně - vojenský informační portál.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 14 - 15. Sek.inf.p.: 

Bevölkerungsschutz. - 2008 

 Civil Military Fusion Overview (CMO) - Civilně – vojenský portál. Civil Military 

Fusion Center - CFC, který nabízí webovou informační základnu pro civilní a 

vojenské účastníky krizového managementu, a to: mezinárodní organizace, nevládní 

organizace, vojenské štáby a také spolupracovníky portálu CMO. Virtuální 

informační portál vzniká pod vedením NATO, avšak v jediném konsorciu s experty 

různých institucí. Přístup k portálu. Sloţení CMO. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011340 - ANAL 045386 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Výzkum v oblasti katastrof a bezpečnosti.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 18 - 20. Sek.inf.p.: 

Notfallvorsorge. - 2008 

 Podpůrný program Spolkového ministerstva pro vzdělávání, výzkum a technologii 

(BMBF) pod názvem Výzkum pro civilní bezpečnost staví poprvé výzkum a inovace 

v oblasti civilní bezpečnosti do jedné celkové souvislosti. Orientace scénáře má 

směřovat především na zkoumání událostí s moţným počtem ohroţených lidí (např. 

přírodní katastrofy, technické havárie, teroristické útoky, organizovaná kriminalita). 

Dalším úkolem je ochrana lidí ve všech oblastech dopravní a kritické infrastruktury. 

Vytvoření multimodulní a multifunkční detekční základny. Spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011301 - ANAL 045368 

BREČKA, Tibor A. 

Emoce u záchranářů. 

In: Rescue a report. - 2008, č. 5, s. 26 - 27, 1 obr., lit. 4.  

 Události, jimţ bývají vystaveni příslušníci Integrovaného záchranného systému 

(IZS), jsou často tragické, neradostné a smutné. Emoce, které vyvolávají /strach, 

smutek, zlost apod.), jsou zpravidla zvládnuty, nevyplují na povrch, nijak zásadně 

neovlivňují pracovní nasazení, protoţe řeší věci s chladnou hlavou, profesionálně. 

Pojem emoce. Funkcí emocionality je základní orientace a regulace. Emoce mají 

(mimo jiné) dvě základní charakteristiky a tj. jejich délka, tedy čas, časová dimenze a 

jejich intenzita. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011352 - ANAL 045394 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Jak zachovat udrţitelný rozvoj.  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 26 - 27.  

Akce: Udrţitelný rozvoj a civilní nouzová připravenost [Seminář]. Lázně Bohdaneč  

(ČR), 10.2008.  

 Začátkem října 2008 se konal v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

odborný seminář na téma Udrţitelný rozvoj a civilní nouzová připravenost, a to 

formou instrukčně metodického zaměstnání s účastí zahraničních lektorů. Seminář byl 

rozdělen do 3 tematických bloků. Analýza rizik. Zkušenosti ze zahraničí. Projekt 

"Záchranný kruh". 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011167 - ANAL 045608. 

Es läuft wie geschmiert : Brandschutz und Sicherheit in eine Mineralölraffinerie [Běţí 

to jak namazané. Poţární ochrana a bezpečnost v rafinérii minerálních olejů].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 10., s. 26 - 28, 2 obr., 1 

tab.  

 Rafinérie minerálních olejů mají vysoce rizikový potenciál vzniku nebezpečných 

poţárů a výbuchů. Bezpečnostní management v Mineraloelraffinerie Oberrhein. 

Vypracování nouzových plánů, koncepce poţární bezpečnosti a efektivní poţární 

ochrana. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011303 - ANAL 045370 

FOJTÍK, Jakub 

Co dělat při příletu záchranného vrtulníku? 

In: Rescue a report. - 2008, č. 5, s. 46 - 48, 6 obr.  

 Letecká záchranná sluţba je nedílnou součástí všech lékařských systémů ve 

vyspělých zemích. V ČR se na jejím provozu podílí PČR letecká sluţba, Armáda ČR 

a soukromé společnosti DSA,a.s. a ALFA Helicopter s.r.o. Zásady chování při příletu 

vrtulníku. Přednosti vrtulníku. Poţadavky na vzlet. Chování před příletu vrtulníku. 

Poţadavky na let, na přistání. Chování u vrtulníku. Navádění vrtulníku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011304 - ANAL 045371 

ŠAFRÁNEK, Ondřej - MICHUT, Petr 

Nový seriál: Učíme se poznávat příčiny vzniku poţárů. Poţár od zářivky.  

In: Rescue a report. - 2008, č. 5, s. 52 - 53, 4 obr.  

 Seriál, ve kterém budou představeny různé příčiny vzniku poţárů tak, aby byly 

pochopitelné i pro běţné laiky. Jako první jsou zářivková tělesa neboli zářivky. 

Fungování zářivky. Schéma elektrického zapojení zářivkového svítidla. Poţáry 

způsobené technickou závadou na zářivkovém svítidle. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011333 - ANAL 045380 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nová koncepce civilní obrany. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 3 - 4. Sek.inf.p.: Civilná 

ochrana. - 2008 

 Usnesením č. 343 z 28.5.2008 schválila vláda SR Koncepci organizace a rozvoje 

civilní ochrany do roku 2015. Koncepce navazuje na dokument Analýza současného  
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stavu a směry rozvoje civilní ochrany do r. 2005, schváleném vládou v roce 1997, 

jehoţ platnost skončila v roce 2005. Slovenská vláda se ve svém programovém 

prohlášení ze srpna 2006 zavázala, ţe bude dále zdokonalovat systém civilní ochrany  

a připraví novou koncepci organizace a rozvoje civilní ochrany, která určí směr jejího 

vývoje do r. 2015. Dokument reaguje na potřebu přizpůsobit úkoly a opatření civilní 

ochrany novým poţadavkům při zkvalitňování ochrany ţivota, zdraví a majetku v 

důsledku změn bezpečnostního prostředí a zvýšení pravděpodobnosti ohroţení v 

souvislosti s rozšířením mezinárodního terorismu. Kalkulace finančních prostředků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011335 - ANAL 045381 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Zkušenosti s provozem čísla 112.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: 

Przeglad Obrony Cywilnej. - 2008 

 Povinnost zavést mezinárodní tísňové číslo 112 je dáno mimo jiné zákonem ze dne 

8.9.2006 o státním lékařském záchranářství, kterým je stanoveno, ţe ve vojvodských 

úřadech mají působit střediska záchranných informací, jejichţ úkolem je příjem 

hlášení na číslo tísňového volání 112 a jejich přesměrování na příslušná střediska 

policie, hasičů a zdravotnické záchranné sluţby. Zásady tísňového volání na 

mezinárodní tísňové číslo 112. Reakce operátora střediska tísňového volání po přijetí 

hlášení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011336 - ANAL 045382 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Jak dál s civilní obranou? 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 7 - 9. Sek.inf.p.: 

Przeglad Obrony Cywilnej. - 2008 

 V oblasti polské civilní obrany je nepřehledná situace. Podle zákona o všeobecné 

obraně Polské republiky z roku 1967 sále existuje formace civilní obrany a systém 

povolávání osob, coţ je ale pouze fikcí. Veřejnost přijala vypracování dokumentu s 

názvem "Směrnice k vymezení obsahu civilní obrany v Polsku". Rozdělení úkolů 

podle oblastí činnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011337 - ANAL 045383 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Záchrana v podzemním terénu.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 3, s. 10 - 11. Sek.inf.p.: 

Civilná ochrana. - 2008 



 40 

S rozvojem tzv. volnočasových aktivit u stále většího počtu obyvatelstva dochází k 

nárůstu záchranných akcí v podzemním terénu - v jeskyních a propastech na území 

Slovenska. Záchrannou činnost v jeskyních a propastech garantuje podle zákona č. 

544/2002 od roku 2003 stát a její specializované profesionální organizace – jeskynní 

záchranné skupiny. Sloţení záchranné skupiny. Zásady a předpoklady jeskynního 

záchranného druţstva Horské záchranné sluţby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 


