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ALKOHOL, DROGY 

 

011548 - ANAL 045825 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Konference o metamfetaminu.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 4, s. 9 - 11.  

Akce: Global Methamphetamine Conference [Konference]. Praha (ČR), 15.09.2008-

16.08.2008.  

 Ve dnech 15.-16.9.2008 se konala v prostorách Magistrátu města Prahy konference s 

názvem: "Global Methamphetamine Conference 2008" s podtitulem "Science, 

strategy and response". Konference se týkala problematiky metamfetaminu jako 

globálně rozšířené drogy a problémů souvisejících s uţíváním této drogy v celém 

světě. Předmětem konference byla výměna informací, nejnovějších poznatků a 

zkušeností v oblasti terciární prevence a harm reduction u problematických uţivatelů 

metamfetaminu. Výtah z některých referátů. 

CZ - cze: PA: ká/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 

 

011549 - ANAL 045826 

GABAĽ, Peter - KUBERA, Petr - KALUŢA, František 

Šalvěj můţe i zabíjet.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 4, s. 12 - 15, 3 obr.  

 Prodej rostliny Salvia Divinorum (šalvěj divotvorná). Tato rostlina obsahuje látku 

salvinorin A. Jedná se o rostlinu s halucinogenními účinky. Charakteristika šalvěje 

divotvorné. Obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu. Výklad trestného 

činu šíření toxikomanie dle ust. paragrafu odst. 1, 2 písmene b) trestního zákona. 

Formální znaky jeho skutkové podstaty. Termín návyková látka. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011510 - ANAL 044839 

KOPEČEK, Jiří 

Deset let ostravského týmu "TOXI".  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, září, s. 20 - 22. 

 Rostoucí počet případů drogové trestné činnosti na Ostravsku. Centralizované a 

koordinované řešení drogové kriminality i kriminality páchané v souvislosti s 

uţíváním omamných a psychotropních látek na území města Ostravy. Činnost 

specializovaného týmu ostravských policistů "TOXI" v boji proti drogám. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011320 - ANAL 045459 

LANDERGOTT, Josef 

Válka s piráty.  

In: Týden. - 15, 2008, č. 47, s. 18 - 24, 17 obr.  

 Narůstající pirátství a terorismus v Africkém rohu. Rozsah pirátství ve světě a zásahy 

jednotlivých států i mezinárodních organizací (NATO) proti němu. Vysílání 

válečného loďstva na ochranu námořní plavby. Somálsko jako pirátská země. 

Struktura pirátských gangů, způsob jejich činnosti, výzbroj, zázemí. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011358 - ANAL 045400 

Závislost na drogách je nemoc.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 4, s. 31, 1 obr.  

 Světová zpráva o drogách, kterou kaţdoročně vydává Úřad OSN pro drogy a 

kriminalitu (UNODC). Zpráva upozorňuje, ţe stabilita trhu s drogami, jiţ bylo za 

poslední roky dosaţeno, je v ohroţení. Podílí se na tom zejména prudký vzestup 

pěstování opia a koky a riziko vyššího uţívání drog v rozvojových zemích. Kontrola 

drog. Prudký vzestup nabídky drog v poslední době. Světový trh s hašišem je stabilní, 

či dokonce mírně oslabuje. Změny obchodních drogových tras. Zaměření pozornosti 

na zdraví jako na hlavní princip drogové kontroly.  

CZ - cze: PA: ká/2008 
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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 

 

011362 - ANAL 045131 

FITZGERALD, Robin T. - CARRINGTON, Peter J. 

The Neighbourhood Context of Urban Aboriginal Crime [Kriminalita původního 

obyvatelstva v kontextu ţivotního prostředí sídlišť].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 50, 2008, č. 5, s. 523 - 

557, 8 tab., lit. 62.  
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Problém výrazně (téměř 7krát) vyšší kriminality domorodého městského obyvatelstva 

v Kanadě. Analýza kriminality původního obyvatelstva ve Winnipegu v r. 2001 a 

poznatky z jiných studií. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří nepříznivé sociálně-

ekonomické ţivotní podmínky v ekologicky nevhodném prostředí městských sídlišť a 

chudých čtvrtí. Další faktory zvýšené kriminality. Metoda a výsledky výzkumu. 

Tabulkové přehledy a komentáře. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 

 

011414 - ANAL 045140 

HIGGINS, George E. - GABBIDON, Shaun L. - JORDAN, Karrem L. 

Examining the Generality of Citizens' Views on Racial Profilling in Diverse 

Situational Contexts [Průzkum všeobecných názorů občanů USA na rasové 

profilování v kontextu různých situací].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 12, s. 1527 - 1541, 2 obr., 2 tab., lit. 

61.  

 Výzkum se zabývá problematikou vnímání existence rasového profilování americkou 

veřejností. Práce matematicky analyzuje podklady z veřejného průzkumu 

organizovaného v r. 2004 při Gallupově ústavu pro výzkum veřejného mínění. 

Sleduje všeobecný názor veřejnosti na opodstatněnost profilování ras, etnik a menšin 

a také ve specifických situacích. Patří mezi ně letištní kontroly, zastavování vozidel 

policií a nakupování v obchodech. Poznatky z předchozích studií. Diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011412 - ANAL 045138 

LAWRENCE, Janet S.ST. - SNODGRASS, C. Edward - ROBERTSON, Angela - 

BAIRD-THOMAS, Connie 

Minimizing the Risk of Pregnancy, Sexually Transmitted Diseases, and HIV Among 

Incarcerated Adolescent Girls: Identifying Potential Points of Intervention [Ke 

sniţování rizik pohlavních nemocí, HIV a těhotenství u mladistvích vězeňkyň pomocí 

vhodného vzdělávacího působení].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 12, s. 1500 - 1514, 3 tab., lit. 48.  

 Výsledky obsáhlého průzkumu vzorku 234 mladistvých vězeňkyň z hlediska přenosu 

pohlavních nemocí a nechtěného těhotenství v důsledku rizikového pohlavního ţivota. 

Zvýšená rizikovost nakaţení a přenosu u pachatelek trestné činnosti. Hlavní a 

frekventovaná rizika. Moţnost a vhodnost programů výchovného působení a sexuální  

osvěty v době výkonu trestu. USA - eng: PA: bv/2008 

011393 - ANAL 042978 

MOULISOVÁ, Marcela 

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

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

 

011413 - ANAL 045139 

NEAL, Tess M.S. - BRODSKY, Stanley L. 

Expert Witness Credibility as a Function of Eye Contact Behavior and Gender 

[Srovnání vyhodnocení chování muţů a ţen podle kontaktování očí s odhadem 

soudních znalců].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 12, s. 1515 - 1526, 2 tab., lit. 28.  

 Grantový výzkum. Pokusná metoda výzkumu k ověření míry správnosti odhadu 

rizika recidivy sledováním intenzity kontaktů očí (pohledů z očí do očí). Sledování 

délky a počtu pohledů (v kategoriích malé, střední a značné intenzity) u muţů a u ţen. 

Podrobnosti k organizaci, průběhu, účastníkům a výsledkům výzkumu. Specifika v 

chování z hlediska věrohodnosti tvrzení u muţů a ţen. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011364 - ANAL 045133 

PARKINSON, Gary 

Recovering the Early History of Canadian Criminology: Criminology at the 

University of British Columbia, 1951-1959 [Počátky kriminologie v Kanadě. 

Univerzita Britské Kolumbie v letech 1951 aţ 1959].  

In: Canadian Journal of Criminology. - 50, 2008, č. 5, s. 589 - 620, lit. 52.  

 Z historie počátků studijních programů kriminologie v Kanadě. Některá upřesnění. 

Protagonisté a zaměření studia na Univerzitě Britské Kolumbie po zavedení oboru v r. 

1915. Podrobněji další vývoj oboru po reorganizaci, v období let 1951 aţ 1959. 

Stručně k následujícímu vývoji. 

CA - eng/fre: PA: bv/2008 
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011373 - ANAL 043983 

QUAMBUSCH, Erwin 

Korruption als "Notwehr" ? : Über eine berufsmoralische Konsequenz unterlassener 

Verwaltungsmodernisierung [Korupce jako "nutná obrana" ? O pracovněmorálních 

následcích opomenuté modernizace správy].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 11, s. 612 - 615, lit. 14.  

 Faktory, které ovlivňují vznik a šíření korupce uvnitř podniku. Motivy, které vedou 

pracovníky, zvláště ty mladé, ke korupci (nedocenění, překáţky v práci, byrokracie, 

pocit vlastní bezmoci, snaha vymanit se z konformity). Systém veřejné správy, 

ustálené, vţité normy a vzory, které mají přímý vliv na pracovní morálku. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011426 - ANAL 043989 

QUENSEL, Stephan 

Der kulturelle Beitrag der Kriminologie zur hegemonialen Kontrolle : Eine kritische 

Auseinandersetzung mit David Garlands Culture of Control [Kulturní příspěvek 

kriminologie k hegemonické kontrole. Kritický rozbor teorie "culture of control" 

Davida Garlanda].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 5, s. 355 - 

389, lit. 40.  

 Teorie zločinu a potrestání z hlediska moderní kriminologie, sociologie, psychologie. 

Příklady z díla Davida Garlanda a dalších autorů. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011425 - ANAL 043988 

SCHNEIDER, Hans Joachim 

Der 15. Weltkongress für Kriminologie : Bericht und Stellungmahme [15. světový 

kriminologický kongres. Zpráva a zhodnocení].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 5, s. 390 - 

398, lit. 20.  

Akce: Der 15.Weltkongress für Kriminologie [kongres]. Barcelona (ŠPANĚLSKO), 

20.07.2008-25.07.2008.  

 Zpráva o 15. světovém kriminologickém kongresu, který se konal v Barceloně od 

20.7. do 25.7.2008. Kritické posouzení jednotlivých referátů. Kongres je zařazen do 

kontextu světových kriminologických kongresů od r.1938. Je rovněţ srovnáván s 

mezinárodními sympozii "Světové viktimologické společnosti", s výročním 

shromáţděním "Americké společnosti pro kriminologii" a "Evropské společnosti pro 

kriminologii". 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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011411 - ANAL 045137 

SWOGGER, Marc T. - WALSH, Zach - KOSSON, David S. 

Psychopathy Subtypes Among African American County Jail Inmates [Psychopatické 

subtypy Afroameričanů mezi vězni v americké okresní věznici].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 12, s. 1484 - 1499, 1 obr., 2 tab., lit. 

66.  

 Psychopatie prvního a druhého typu u osob odsouzených do vězení za různé trestné 

činy. Na jiţ uskutečněný taxonomický výzkum psychopatie u Euroamerických 

pachatelů volně navazuje tato studie, zaměřená na výzkum u Afroameričanů 

odsouzených do vězení. Výsledky studie ukazují na některé prokazatelné rozdíly. 

Upozorňuje se, ţe zjištěné odlišnosti nelze generalizovat na etnikum. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

011366 - ANAL 045644 

VESECKÁ, Renata - CHROMÝ, Jakub 

Glosa: Prezentace kriminality v médiích : Aneb: O čem se (ne)mluví.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 13 - 16.  

 Hromadné sdělovací prostředky - média - ovlivňují hodnocení a interpretaci témat, 

která jsou v nich prezentována. Specifičnost zacházení s tématem kriminality (masový 

sociální jev, ohroţení společnosti i jednotlivce). Specifické zastoupení kriminality v 

zábavných produktech médií a jejich vliv na představy veřejnosti o systému české 

trestní justice. Vliv prezentace kriminálních případů na veřejné mínění, na vnímání 

kriminality a zacházení s ní, na činnost orgánů činných v trestním řízení apod. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011436 - ANAL 045667 

ADAM, Christophe 

Quand un clinicien criminologie se glisse dans les plis d'impossible : Une étude 

"décalé" des pratiques psychosociales en milieu pénitentiaire a l'épreuve des 

déliquants dits "sexuels" [Kdyţ se klinická kriminologie zamotá do nemoţností. 

Studie "rozdílných" psychosociálních praktik při testování tzv. sexuálních delikventů 

ve vězeňském prostředí]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 7 - 8, s. 775 - 795.  

 Klinická kriminologie, obsah pojmu a vztah ke společenským vědám (sociologie, 

psychologie, penologie). Moţnost a nemoţnost jejího uplatňování při 

psychosociálním výzkumu a diagnostice pachatelů sexuální kriminality. Východiska 

terénní práce a její metody. Teze a antiteze klinické kriminologie. Nutnost stálého 

výzkumu a stálého ověřování získaných poznatků. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

 



 9 

011489 - ANAL 044821 

GERLOVÁ, Erika - WEISS, Petr - PTÁČEK, Radek 

Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů.  

In: Československá psychologie. - 52, 2008, č. 5, s. 493 - 499, lit. 27.  

 Přehled tzv. implicitních teorií u sexuálních deviantů. Tyto teorie jsou důsledkem 

kognitivních distorzí těchto jedinců. Umoţňují deviantům zachování sebeúcty a 

racionalizaci jejich sociálně nepřijatelných způsobů chování. Úkolem kognitivně-

behaviorální terapie by proto u sexuálních delikventů měla být především náprava 

jejich kognitivní distorze a podpora empatie s obětmi jejich deliktů. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011512 - ANAL 044840 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Závěrečná zpráva ČR o národních aktivitách v rámci Kampaně Rady Evropy v boji 

proti násilí na ţenách, včetně domácího násilí.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, květen, s. 3 - 8. 

 Právní úprava problematiky domácího násilí v ČR. Implementace zákona o ochraně 

před domácím násilím. Intervenční centra. Podpora a ochrana oběti. Zvyšování 

informovanosti veřejnosti. Sběr dat. Národní akční plán. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011437 - ANAL 045668 

KAMINSKKI, Dan 

Pénalité, management, innovation [Trestnost, management, inovace].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 9 - 10, s. 867 - 886.  

 Teorie trestu, trestnosti a trestní politiky. Trestnost z hlediska filozofického, přístup 

společnosti. Trestné jednání a jeho sankcionování, viktimizace. Současný vývoj 

problému, morální deflace trestnosti, manaţerismus, úloha trestního soudnictví. 

Inovační směry. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

011522 - ANAL 044850 

KONÍČEK, Tomáš 

Prevence kriminality v evropských normách.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, říjen, s. 22 - 23 

 Prevencí kriminality na mezinárodním poli se zabývá Evropská síť prevence 

kriminality (EUPCN - European Crime Prevention Network). Evropská organizace 

pro standardizaci (CEN) vytvořila technickou komisi CEN/TC 325, jejímţ úkolem je 

tvorba norem pro prevenci kriminality. V současné době jsou vydány jiţ čtyři normy  
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(EN 14383-1, CEN/TR 14383-2, CEN/TS 14383-3, CEN/TS 14383-4). Uvedené 

normy chápou prevenci kriminality komplexně. V současné době jsou v TC 325 

připravovány další normy z řady 14383. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009013 - ANAL 043143 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Rodina a trestné činy : 2. díl. 

 In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 5 - 8.  

 Pokračování výčtu dalších trestných činů souvisejících s rodinou, trestné činy proti 

ţivotu a zdraví a proti majetku. Paragrafy 167 trestního zákona (TZ) řeší otázku 

nepřekaţení trestného činu, 168 TZ neoznámení trestného činu, 171 TZ pojednává o 

maření výkonu úředního rozhodnutí, 174 TZ křivé obvinění. Rozbor dalších paragrafů 

trestných činů proti ţivotu a zdraví a proti majetku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

011515 - ANAL 044843 

KRAUSOVÁ, Kateřina 

Statistika : 15 procent vykázání bylo kvůli násilí mezi generacemi.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, únor, s. 40. Sek.inf.p.: ČTK. - 

2008 

 Zhruba 15 procent případů domácího násilí, při kterých policie v roce 2007 přikročila 

k vykázání z domova, se odehrálo mezi generacemi. Útoky se v nich nejčastěji 

obrátily proti rodičům a prarodičům. Starší lidé jsou terčem násilí i v ústavech a 

domovech pro seniory. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011449 - ANAL 045675 

LORENZ, Thomas 

Gütesiegel "Sicher Wohnen in Hessen" - denn wir wollen, dass Sie Sicher leben! : 

Langfristige Kriminalprävention im Städtebau [Známka kvality "Bezpečné bydlení v 

Hessensku" - protoţe chceme, aby lidé mohli bezpečně ţít! Dlouhodobá prevence 

kriminality ve výstavbě města ].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 10 - 12.  

 Program bezpečného bydlení v Hessensku, jeho základní předpoklady a realizace. 

Oblasti poţadavků na program bezpečného bydlení: principy vytváření bezpečné 

čtvrti, stavebně-technické bezpečnostní prostředky, sociální management a sociální 

kontrola prevence kriminality. Úzká spolupráce obyvatel s policií. Zkušenosti z 

prvních objektů označených známkou bezpečnosti, evaluace programu a jeho 

výsledků. Perspektivy. BRD - ger: PA: bh/2008 
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011509 - ANAL 044838 

Počítačová šikana zneuţívá svobody internetu.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, září, s. 35 - 36. 

Sek.inf.p.: mem, Právo, ČTK, BBC. - 2007 

 Počítačová šikana zneuţívá svobody internetu. Různé podoby počítačové šikany: 

uráţlivé a výhruţné e-maily a textové zprávy, zveřejňování choulostivých rozhovorů, 

fotografií a videozáběrů, produkce a publikace zfalšovaných a zmanipulovaných fotek 

a videí. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011443 - ANAL 045142 

SHANNON, David 

Online Sexual Grooming in Sweden-Online and Offline Sex Offences against 

Children as Described in Swedish Police Data [Internetové navazování kontaktů pro 

sexuální zneuţití. Sexuální kriminalita na dětech ve švédských policejních 

statistikách].  

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 9, 2008, 

č. 2, s. 160 - 180, 2 tab., lit. 25.  

 K lákání dětí a mladistvých prostřednictvím internetu s cílem je sexuálně zneuţít. 

Metody a postupy navazování kontaktů a získávání dětí jako sexuální objekty 

prostřednictvím nových komunikačních technologií. Poznatky z dosavadních 

švédských aj. výzkumů. Komentář k analýze 315 relevantních policejních hlášení, 

rozdělených do 4 kategorií. Tabulkové přehledy. Úkoly prevence, zastavení těchto 

trendů a trestání pachatelů. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

011435 - ANAL 045666 

SLINGENEYER, Thibaut 

La défence social et la nouvelle pénologie comme outils d'analyse de la conception du 

libéré conditionnel dans la législation belge (1888 - 2006) [Teorie sociální obrany a 

nové penologie jako nástroj analýzy koncepce podmíněného propuštění v belgické 

legislativě (1888 - 2006)]  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 7 - 8, s. 743 - 774, 1 tab., lit. 

35.  

 Kriminologicko-penologická doktrína Défense social, která vychází z teorie tzv. 

kriminální antropologie. Delikventi jako homo criminalis a homo penalis, jako 

"majitelé" rizikového osobnostního a sociálního profilu. Kriminální kariéra a její 

faktory. Obtíţnost  vytváření pravdivého obrazu delikventa. V této souvislosti 

koncepce politika podmíněného propuštění a posuzování způsobilosti adepta 

podmíněného propuštění. Stanovení míry individuální disciplinovanosti a 

odpovědnosti delikventa během výkonu trestu a míry dozoru nad ním. Uplatňování  
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koncepce Défense social v belgické legislativě – problém např. sexuálních delikventů, 

zkušebních lhůt apod. Vývoj této problematiky od roku 1888 do roku 2006. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

011444 - ANAL 043143 

SMOLEJ, Mirka - KIVIVUORI, Janne 

Crime News Trends in Finland: A Review of Recent Research [Kriminální zprávy ve 

finských sdělovacích prostředcích. Nové trendy podle posledních výzkumů].  

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 9, 2008, 

č. 2, s. 202 - 219, 4 obr., 2 tab., lit. 46.  

 Výzkum informovanosti veřejnosti o aktuálních kriminálních případech 

prostřednictvím finského tisku, rozhlasu a televize. Kriminální zpravodajství v 

evropských severských zemích. Smysl sledování a analýz zpráv o kriminalitě v 

médiích. Vyhodnocování vlivu textových a obrazových zpráv, zvláště o násilné 

kriminalitě, na psychiku obyvatel. Strach z kriminality. Efekt podávání stejné zprávy 

více zdroji. Působení, zdroje a styl bulvárního zpravodajství. Rozloţení a nárůsty 

zpráv podle druhu spáchaného trestného činu. Porovnání reality s trendem reportáţí a 

působením na psychiku (obavy o bezpečnost, strach). Diskuze. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

011438 - ANAL 045669 

WYVEKENS, Anne 

Quand l'urbain recontre la sécurité : La prévention situationnelle en France 

aujourd'hui [Kdy se obyvatel města setká s problematikou bezpečnosti. Situační 

prevence v dnešní Francii]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 9 - 10, s. 887 - 900, lit. s. 

897 - 900.  

 Francouzský model sociální prevence versus prevence situační. Podceňování situační 

prevence - bezpečný urbanismus nebo kvalita veřejných prostor? Řešení bezpečného 

veřejného prostoru: bezpečnostní parametry výstavby, videosledování prostoru, 

modernizace sociálních obytných čtvrtí. Vývoj situační prevence ve Francii, její 

prosazování od 80. let zejména v souvislosti s městským prostředím. 

BEL - fre: PA: bh/2008 

 

011508 - ANAL 043995 

XIE, Min - MAC DOWALL, David 

Escaping Crime : The Effects of Direct and Indirect Victimization on Moving [Jak 

uniknout zločinu. Vliv přímé a nepřímé viktimizace na migraci obyvatel].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 4, s. 809 - 840, 1 obr., 3 

tab., lit. 104.  
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Dosavadní výzkumy ukázaly, ţe přímé zkušenosti obyvatel s kriminalitou mají vliv na 

migraci obyvatel. Člověk, který ví o existenci kriminality v sousedství, má většinou 

tendenci se odstěhovat. Současný výzkum se zabývá i nepřímou viktimizací a jejím 

vlivem na migraci obyvatel. Bylo zjištěno, ţe nepřímá viktimizace má rovněţ velký 

vliv na migraci. Charakteristika pouţitých metod výzkumu. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011518 - ANAL 044846 

Znáte základní finty počítačové kriminality? Neskočte na ně! 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, březen, s. 25 - 27.  

 Problematika bezpečného vyuţívání internetu pro potřeby plateb a dalších operací. 

Základní typy podvodů a ochrana před nimi. Phishing. Základní znaky phishingového 

e-mailu. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011524 - ANAL 044852 

BARKER, Katherine J. - D'AMATO, Jackie - SHERIDON, Paul 

Credit card fraud : awareness and prevention [Zneuţití kreditní karty : informovanost 

a prevence].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 4, s. 398 - 410, lit. 38.  

 Phishing. Skimming. Padělané karty. Ztracené či kradené karty. Zneuţití údajů 

nečestnými zaměstnanci. Hackeři. Nákupy s kreditní kartou přes internet. Statistické 

údaje. Ochrana proti zneuţití, doporučení. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011535 - ANAL 044859 

CHAIKIN, David 

Commercial corruption and money laundering : a preliminary analysis [Komerční 

korupce a praní špinavých peněz : předběţné analýzy].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 3, s. 269 - 281, lit. 27.  

 Vztah mezi komerční korupcí a praním špinavých peněz. Úloha soukromého sektoru 

v boji proti praní špinavých peněz. Úplatky jsou propírány skrze finanční systém. 

Úloha mezinárodních organizací jako je Financial Action Task Force (FATF), United 

Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Systém proti praní špinavých 

peněz (AML = anti-money laundering system). 

GBR - eng: PA: vy/2008 
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011536 - ANAL 045813 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Sexuálně zneuţité dítě v rodině.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 12, s. 1 - 7, lit. 5.  

 Děti i mladiství jsou v průběhu dospívání vystaveni v nemalé míře traumatizujícím 

záţitkům různé povahy. Zdroje traumatizujících zkušeností u dětí mohou být 

rozmanité. Jevy spouštějící traumatizaci začínají u záţitků hluboké ztráty (smrt, 

dlouhodobé odloučení od rodičů), pokračují přes závaţná tělesná onemocnění, těţké 

(auto)nehody anebo přírodní a technické katastrofy a končí u lidmi způsobených 

incidentů a událostí (týrání, zneuţívání, únosů). Traumatizace dětí ze sexuálního 

zneuţívání. Důsledky sexuálního zneuţívání na dítě. Dopad sexuálního zneuţívání na 

všední den oběti. Příklady sexuálního zneuţívání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011528 - ANAL 044856 

HARVEY, Jackie 

Just How Effective is Money Laundering Legislation? [Jak efektivní je legislativa 

týkající se praní špinavých peněz?].  

In: Security Journal. - 21, 2008, č. 3, s. 189 - 211, 4 obr., 4 tab., lit. 39, příl..  

 "Ospravedlnění" pro praní špinavých peněz. "Výhody" zákonodárství. Počet 

obţalovaných a odsouzených případů praní špinavých peněz za období 1993-2004. 

Statistiky odhalených případů z let 1995-2005. 

USA - eng: PA: vy/2008 

 

011546 - ANAL 045823 

NĚMEC, Miroslav 

Strategické analýzy a koncepce boje s organizovanou kriminalitou.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 307 - 310.  

 Organizovaný zločin se stává stále nebezpečnějším, neboť se také globalizuje, 

prohlubuje svou sofistickou, analytickou činnost a plánování. Některá pracoviště 

Europolu provádějí strategické analýzy a realizují koncepce boje s 

nejnebezpečnějšími formami organizované kriminality. Jádrem Europolu je oddělení 

těţké kriminality, v němţ pracuje přes 200 odborníků z pracovišť orgánů činných 

v trestním řízení členských zemí EU. Referát pro potírání organizované kriminality. 

Uskupení organizované kriminality a těţiště analýz. Výměna znalostí a zkušeností. 

Referát OPL. Trestné činy proti osobám. Ilegální migrace a obchod s lidmi. Finanční 

a majetková kriminalita. Praní peněz, odčerpání zisků, podvody, organizované 

krádeţe a loupeţe, potírání terorismu, potírání padělání peněz. Pohled autora na tuto 

problematiku. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

011475 - ANAL 044813 

GUTEVSKA, Aleksandra - CAKAR, Z. - DUMA, A. - POPOSKA, V. 

Posudky tělesného poranění při vyšetřování trestného činu.  

In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 4, s. 51 - 54, lit. 19. Sek.inf.p.: Česko-Slovenská 

patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Potřeba soudně medicínského posudku tělesného poranění během vyšetřování 

trestného činu. Znalec musí při hodnocení tělesného poranění mít znalosti medicínské, 

musí si být také vědom právních poţadavků a norem vyplývajících z Trestného řádu a 

Trestního zákoníku Makedonské republiky. Způsob vykonávání těchto soudně 

medicínských posudků. Postup při přípravě písemného posudku. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011460 - ANAL 044806 

HEJNA, Petr - PLESKOT, J. 

Poranění brokovou zbraní - jednotné střely.  

In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 3, s. 35 - 39, 8 obr., lit. 28. Sek.inf.p.: Česko-

Slovenská patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Poranění způsobená brokovou zbraní. Charakteristické balistické vlastnosti 

jednotných střel, jejich ranivý účinek a soudnělékařský význam. 

CZ - cze: PA: vy/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 
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011547 - ANAL 045824 

HRUŠKA, Jiří - KNOBLOCH, Robert 

Vyuţití znaleckého zkoumání při identifikaci omamných a psychotropních látek.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 4, s. 2 - 7, 2 obr., lit. 10.  

 Zásadní vliv výsledků chemické expertizy v oblasti zjišťování přítomnosti 

omamných a psychotropních látek v zajištěných substitucích na samotnou právní 

kvalifikaci skutku a obtíţe s tím spojené. Při identifikaci OPL v jejich původní 

podobě je kladen důraz především na kvalitativní a kvantitativní analýzu, při níţ se 

zjišťuje druh a mnoţství konkrétní OPl (paragraf 187 a 187a Tr.Z.). Moţnosti vyuţití 

botanického zkoumání při identifikaci rostlin konopí, obsahujících více jak 0,3 

procenta tetrahydrokanabinolu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011410 - ANAL 043987 

KROTT, Eberhard - PFÄFFLIN, Friedemann - ROSS, Thomas 

Die Relevanz der Diagnose Persönlichkeitsstörung für die Zuweisung zur 

psychotherapeutischen Behandlung im Strafvollzug [Význam diagnózy poruch 

osobnosti pro psychoterapeutické léčení ve výkonu trestu].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 5, s. 337 - 

354, 8 tab., lit. 61.  

 Úvod. Poruchy osobnosti a jejich léčba během výkonu trestu. Diagnostika poruch 

osobnosti v soudní psychiatrii. Vztah mezi oběma těmito veličinami. Průzkum 

proveden u 74 muţů. Výsledky průzkumu, diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011542 - ANAL 045819 

STRAUS, Jiří - VOMÁČKA, Martin 

Opotřebení podešve obuvi v závislosti na čase.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 277 - 286, 10 obr., lit. 11. 

 Opotřebení obuvi v čase úzce souvisí se změnou jiţ vytvořených individuálních 

znaků, které byly odraţeny ve stopě a zajištěny na místě činu. Proto je důleţité zjistit 

míru vlivu pouţívání obuvi na vytváření tvarových změn jiţ vzniklých individuálních 

znaků, na jejich zánik nebo vznik zcela nových. Cíl výzkumného úkolu. Dvě etapy 

výzkumu. Výsledky experimentální práce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011461 - ANAL 044807 

ŠIDLO, Jozef - PARRÁK, V. - KVASNIČKA, P. - HAJDAN, M. - ŠIDLOVÁ, H. 

Vyuţitie biochemických markerov v diagnostike náhlej srdcovej smrti.  
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In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 3, s. 31 - 34, 2 tab., lit. 17. Sek.inf.p.: Česko-

Slovenská patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Ověření vyuţití biochemických markrů cTnI a pro-ANP v diagnostice náhlé srdeční 

smrti. Předmětem zkoumání bylo 89 nekroptických případů. Na základě získaných 

výsledků je moţné konstatovat, ţe krev není vhodný materiál na stanovení 

biochemických markrů kardiálního troponinu I a atriálního natriuretického peptidu 

pro stanovení diagnózy náhlé srdeční smrti podobně jako při zjišťování poškození 

myokardu u klinických pacientů. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011474 - ANAL 044812 

ŠTULLER, František - STRAKA, L. - MACKO, V. - KRIVOŠ, D. - KRAJČOVIČ, J. 

- NOVOMESKÝ, F. 

Tafonomické aspekty kadaveróznych zmien u mrtvol uloţených do zeme v plastových 

obaloch.  

In: Soudní lékařství. - 53, 2008, č. 4, s. 51 - 54, lit. 19. Sek.inf.p.: Česko-Slovenská 

patologie a soudní lékařství. - 44/53, 2008 

 Forenzní expertíza šesti mrtvých těl osob násilně usmrcených v souvislosti s 

aktivitami organizovaného zločinu. Všechny mrtvoly byly po smrti zabalené do 

materiálů z umělých hmot (plasty) a uloţeny ilegálně do země na předem připravená 

místa. Při detailnější prohlídce a pitvě těchto těl se ukázalo, ţe posmrtné kadaverózní 

změny díky takřka neprodyšného utěsnění mrtvol v plastových materiálech probíhaly 

jinak a podstatně pomaleji v porovnání s těly zemřelých, uloţených do země v  

standardních rakvích. Zvláštnosti takto probíhajících posmrtných rozkladných procesů 

a problémy s přesnějším určením doby smrti jedince. 

CZ - sla: PA: vy/2008 

 

011511 - ANAL 043996 

WADSWORTH, Tim - ROBERTS, John M. - JR. 

When Missing Data Are Not Missing : A New Approach to Evaluating Supplemental 

Homicide Reports Imputation Strategies [Kdyţ chybějící data nechybějí. Nový přístup 

ke strategii vyhodnocování a doplňování chybějících údajů o zločinu].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 4, s. 841 - 870, 9 tab., lit. 

28.  

 Chybějící data o pachatelích se často nacházejí v policejních archivech v jednotlivých 

městech. V některých případech chybí údaje v centrální evidenci (SHR), ale existují v 

policejních archivech, v jiných případech chybí údaje v obou zdrojích. Zkoumáme 

podobnosti a rozdíly mezi těmito případy. Rozlišujeme čtyři různé techniky 

doplňování dat, jak jsou popsány v literatuře. Vyhodnocení získaných dat. 

Perspektivy dalšího výzkumu. 

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

 

011409 - ANAL 043986 

FARROW, Joseph A. - RIVERS, Troy - NEWQUIST, Lori 

History Repeats Itself : Task Forces Fighting Vehicle Theft in the Western United 

States [Historie se opakuje. Speciální policejní jednotky bojují proti krádeţím vozidel 

v západních státech USA].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 11, s. 56 - 59, 1 obr., lit. 4.  

 Krádeţe motorových vozidel a potíţe při potírání tohoto druhu kriminality. Exkurz 

do historie: případ krádeţe a násilí v Arizoně v roce 1881. Současné příklady ze dvou 

regionů s nejvyšším počtem krádeţí: Modesto, California a Las Vegas, Nevada. 

Statistiky od roku 2004. Veřejnost tyto případy často podceňuje a řadí je mezi 

majetkovou kriminalitu, tedy "bez obětí". Zkušenosti dokazují, ţe tomu tak není. 

Koncepce potírání krádeţí vozidel v Modestu a Las Vegas. Perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

011451 - ANAL 045676 

FICKENSCHER, Guido 

Freiwillige Polizeidienste und Sicherheitswachen in Deutschland : Integratives 

Sicherheitssystem [Dobrovolnická policejní sluţba a bezpečnostní hlídky v Německu. 

Integrovaný bezpečnostní systém].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 12 - 16.  

 Ve stále větším počtu spolkových zemí je opouštěn princip monopolního postavení 

státu v oblasti zajišťování veřejné bezpečnosti. Koncepce přímé účasti občanů na 

policejní činnosti, jejich zapojení do policejních a hlídkových sluţeb. Účel a smysl 

této koncepce, nejasné právní postavení občanských dobrovolníků a pomocných 

stráţí.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011427 - ANAL 045661 

FITTKAU, Karl Heinz 

Zur Sinnhaftigkeit von Personalbeurteilungen in der Polizei [Ksmysluplnosti 

osobního hodnocení v policii].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 11, s. 31, 33 - 36, lit. 4.  

 Moderní metody personálního managementu v oblasti osobního hodnocení 

zaměstnanců. Úkoly a funkce hodnocení, poţadavky kladené na hodnocení (validace, 

objektivita, hodnověrnost). Moţnosti uplatnění těchto moderních metod osobního 

hodnocení v policii. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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011446 - ANAL 045673 

FREVEL, Bernhard 

Anforderungen, Gestaltung und Probleme : Polizei in Ordnungspartschaften und 

Kriminalpräventiven Räten [Poţadavky, formy a problémy. Policie v programu 

Partnerství v Radě pro prevenci kriminality].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 4 - 7, lit. 4.  

 Bezpečnost a veřejný pořádek jako lokální problém. Vzájemná spolupráce policie, 

komunální politiky a správy, sociální péče, firem a občanských organizací jako 

podmínka úspěšné prevence kriminality a udrţení veřejného pořádku. Rada pro 

prevenci kriminality, Partnerství a další výbory prevence kriminality. Organizace, 

kooperace, zájmové oblasti. Úkoly a úloha policie a její význam v prevenci  

kriminality. Některé problémy v oblasti spolupráce v prevenci kriminality. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011452 - ANAL 045677 

GROSS, Hermann 

Der Freiwillige Polizeidienst in Hessen : Ehrenamtliches Engagement in der Polizei 

[Dobovolnická policejní sluţba v Hessensku. Neplacené angaţmá v policii].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 16 - 19, 1 graf, lit. 5.  

 Program zapojování občanů do výkonu dobrovolné policejní a hlídkové činnosti v 

Hessensku. Koncepce programu, jeho výzkum, celkové hodnocení a některé detailní 

výsledky výzkumu této úzké spolupráce policie s občany. Perspektivy dalšího vývoje. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011445 - ANAL 045672 

HÄBERLE, Helga Sybille 

Auf dem Weg zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur : Intesivere polizeiliche 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten der EU [Na cestě k jednotné 

evropské bezpečnostní architektuře. Intenzivnější policejní spolupráce mezi 

členskými státy EU].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 2 - 4, 1 schéma.  

 Od poloviny sedmdesátých let se rozvíjí v rámci EU/ES policejní spolupráce. Prvním 

krokem bylo ustanovení TREVI jako organizace zabývající se bojem proti terorismu, 

radikalismu a mezinárodnímu násilí. Dalším krokem bylo uzavření Schengenské 

dohody, která měla zajistit bezpečnost vnějších hranic EU. Od začátku 90. let se  

rozvíjí policejní a justiční spolupráce,která se stává třetím pilířem Smlouvy o EU. 

Vznik Europolu a Eurojustu. Evropská bezpečnostní architektura ve vztahu k 

německému federalismu.  

BRD - ger: PA: bh/2008 
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011428 - ANAL 045662 

HOLECEK, Rüdiger 

Keine Kompromisse bei Sicherheit der Einsatzkräfte [Ţádné kompromisy v 

bezpečnosti zásahových jednotek].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 11, s. 12 - 14, 4 obr.  

Akce: 3. GdP - Fachsympozium Bereitschatfspolizei [odborné sympozium] 

 Vývoj násilí během fotbalových utkání a při střetnutích levicových a pravicových 

extremistů vyţaduje stále větší nasazení pořádkových pohotovostních jednotek. 

Odborné sympozium pořádané policejním odborovým svazem se zabývalo reakcí 

policie na tento stav s důrazem na zajištění bezpečnosti zasahujících policistů.  

Stoupající tendence pohotovosti k násilí. Nasazení pohotovostních pořádkových 

jednotek v zahraničí, mezinárodní spolupráce v rámci jednotek EU, misí Europolu 

atd. Minimální standardy bezpečnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011442 - ANAL 045141 

KÄÄRIÄNEN, Juha 

Why Do the Finns Trust the Police ? [Proč Finové důvěřují policii].  

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 9, 2008, 

č. 2, s. 141 - 159, 1 obr., 5 tab., lit. 41.  

 Četné mezinárodní srovnávací studie vypovídají o vysoké důvěře finské veřejnosti v 

policii. Článek na základě rozboru výsledků průzkumu, uvedených v Police 

Barometer 2005, ukazuje na hlavní příčiny důvěryhodnosti policie v očích veřejnosti. 

Mezi hlavní pozitiva patří vysoká etika policejní práce, dostupnost a přítomnost 

policie a její efektivní činnost. Poznatky z průzkumu a výsledky analýz v tabulkách. 

Komentáře a diskuze. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

011455 - ANAL 045679 

LORENSCHEIT, Markus 

(Gren-)Polizeiliche Zusammenarbeit an der gemeinsamen deutsch-polnichen 

Schengenbinnengrenze : Bundespolizei und Grenzschutz der Republik Polen 

[Spolupráce (pohraniční) policie na společné německo-polské vnitřní hranici 

Schengenu. Spolková policie a Pohraniční stráţ Polské republiky].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 24 - 26, 1 obr.  

 Vývoj spolupráce německé a polské (pohraniční) policie při ochraně hranic, potírání 

přeshraniční kriminality a ilegální migrace. Změny po přijetí Polska do EU a 

21.12.2007, kdy se Polsko stalo členem Schengenského prostoru. Problematika celní 

spolupráce, hraničních kontrol a ochrany hranic zejména před ilegální migrací. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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011453 - ANAL 045678 

MACKRODT, Matthias - GEISSLER, Jürgen 

Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei un Deutsche Bahn AG : 

Sicherheitsnetzwerk im Bahnverkehr [Spolupráce mezi Spolkovou policií a 

Německými drahami. Bezpečnostní síť v ţelezniční dopravě].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 19 - 24, 2 obr.  

 Jednou ze speciálních kompetencí, jimiţ je pověřena Spolková policie, je zajišťování 

bezpečnosti ţelezniční dopravy. Dohoda Spolkové policie (BP) a Deutsche Bahn 

(DB). Úkoly a kompetence policie, úkoly DB. Principy spolupráce, zřízení 

společného bezpečnostního střediska DB, spolupráce při mimořádných akcích a 

událostech, dopravních nehodách na ţeleznici apod. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011447 - ANAL 045674 

POLLESCH, Michael 

Sicherheitspartnerschaft zwischen PP Mittelhessen und BDWS : Ein Beispiel für 

Public-Private-Partnership [Partnerství v bezpečnosti mezi policejním prezídiem 

Střední Hessensko a Spolkovým svazem německých hlídacích a bezpečnostních 

sluţeb.].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 6, s. 7 - 10.  

 Policejní prezídium Středního Hessenska a Spolkový svaz bezpečnostních sluţeb 

uzavřely 19.11.2007 dohodu o spolupráci. Vývoj spolupráce policie a soukromých 

bezpečnostních sluţeb v oblasti. Moţnosti a cíle spolupráce a partnerství. Účast SBS 

v zajišťování veřejné bezpečnosti, standardy kvality. Přehled policejních úkolů, 

výměna informací, společné porady. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011407 - ANAL 043984 

SCHIEWEK, Werner 

"Moral haben wir schon ! Wozu noch Ethik ?" – Berufsethische Herausforderungen 

der Polizeiarbeit ["Morálku uţ máme ! Nač ještě etiku ?" Profesionálně-etické výzvy 

policejní práci].  

In: SIAK Journal. - 2008, č. 3, s. 12 - 23, lit. 40.  

 Organizace jsou záštitou morálky. To platí zvláště pro policii, která, jako 

představitelka státní moci, pracuje na velmi citlivém místě mezi státem a společností. 

Morální nároky, které na policii klade nejen veřejnost, ale i policie sama, prudce  

rostou. Autor tohoto článku formuluje svoji tezi, ţe rostoucí nároky na morálku vedou 

nevyhnutelně k problémům, které nejsou pomocí tradičních morálních kategorií 

(právo, ctnost, profese) dostatečně řešeny. Morálku snad máme, ale potřebujeme 

právě etiku, aby měla morálka trvalou platnost. Co platí pro individuální morálku 

jednotlivce, to platí pro morální infrastrukturu organizací, tedy i policie, a v 

neposlední řadě i pro morální identitu celé společnosti. AUT - ger: PA: jv/2008 
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011432 - ANAL 045472 

Sto let FBI.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 80 - 81, 4 obr.  

 Vznik FBI v roce 1908, historie vývoje policejních sborů, úkoly FBI, podmínky 

přijetí do sluţeb FBI, agenti, výcvik, vyzbrojení. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011368 - ANAL 043982 

STOCK, Jürgen - HERZ, Annette 

Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (IKPO - Interpol) : Teil 1 : 

Geschichte, Organisation, Aufgaben und Produkte [Mezinárodní kriminálněpolicejní 

organizace (IKPO - Interpol). Díl 1.: Dějiny, organizace, úkoly a produkty].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 11, s. 594 - 601, 6 tab., lit. 15.  

 Stručný přehled dějin mezinárodní policejní organizace Interpol od jejího zaloţení v 

roce 1923. Úkoly a cíle. Organizace a struktura. Generální sekretariát, úřady v 

jednotlivých zemích, subregionální úřady. Poradci Interpolu, výkonný výbor. Právní 

status Interpolu. Ochrana dat. Mezinárodní pátrání po osobách a věcech. Mezinárodní 

komunikační a informační síť Interpolu. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011408 - ANAL 043985 

STRAUB, Frank 

Policing Cities : Reducing Violence and Building Communities [Policejní činnost ve 

městech. Potírání násilí a vytváření komunit].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 11, s. 60 - 66, 2 obr., lit. 12.  

 Stále přetrvávající problém pouličního násilí v chudinských čtvrtích, kde ţijí 

národnostní menšiny. Lidé zde řeší osobní spory a uráţky hrubým násilím, často i 

zabitím. Typickým příkladem je městečko White Plains ve státě New York. Úloha 

policie. Iniciativa místních občanů při řešení těchto problémů. Zkušenosti z White 

Plains. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

011375 - ANAL 045651 

ČIHULA, Tomáš 

Soudní dvůr k turismu za řidičskými průkazy.  
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In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 6, s. 46 - 49.  

Problematika tzv. turismu za řidičskými průkazy v rozhodnutích Evropského 

soudního dvora. Vzájemné uznávání řidičských průkazů členskými státy EU a jeho 

zneuţívání. Skutkový základ a procesní vývoj případů, právní analýza rozsudků. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011541 - ANAL 045818 

HOŘÁK, Jaromír 

Vyprovokované zabití v německém trestním právu.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 253 - 276.  

 Článek reaguje na znění paragrafu 139 odst. 1 návrhu nového německého trestního 

zákoníku, jeţ zavádí novou privilegovanou skutkovou podstatu zabití, která má 

postihovat niţším trestem mimo jiné i případy, při nichţ pachatel poškozeného usmrtil 

v důsledku jeho předchozího zavrţeníhodného jednání. Různé typy tzv. 

viktimologického zavinění a jednotlivé způsoby zohlednění takových situací v 

trestních zákonech v případech úmyslného usmrcení. Příklad tzv. vyprovokovaného 

zabití. Klíčové otázky, týkající se tohoto deliktu, jeţ často velmi rozporuplně 

zodpovídá německá judikatura a trestněprávní nauka. Systematika deliktů úmyslných 

usmrcení, otázky příčinné souvislosti mezi provokací a trestným činem či otázky 

omylu pachatele. Kasuistika z německé soudní praxe. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011540 - ANAL 045817 

JELÍNEK, Jiří 

Zásada rychlosti trestního řízení - bilance a perspektivy.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 245 - 252.  

 Zásada rychlosti řízení jako jedna ze základních zásad českého trestního řízení. Není 

ovšem zásadou jedinou a rozhodující. Uplatňuje se ve spojitosti s ostatními 

základními zásobami trestního řízení. Náměty de lege ferenda k urychlení českého 

trestního řízení v souvislosti s připravovanou rekodifikací českého trestního práva 

procesního.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011545 - ANAL 045822 

KARABEC, Zdeněk - ZEMAN, Petr 

Diskusní setkání české národní skupiny mezinárodní společnosti pro trestní právo.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 303 - 306.  

 Dne 5.6.2008 se uskutečnilo druhé diskusní setkání České národní skupiny 

Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Téma setkání bylo "Zkrácené formy 

trestního řízení". Konfrontace tradičních trestněprocesních principů a přístupů s  
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nároky, které na trestní justice kladou společensko-ekonomické změny a vývoj 

v oblasti kriminality, lze pokládat za zásadní koncepční problém, před nímţ stojí 

trestní právo procesní. Zjednodušení a zrychlení řízení, zkrácení doby, v níţ je 

pachatel postaven před soud a potrestán. Uvedená problematika a její důsledky jsou 

dlouhodobě předmětem zájmu Mezinárodní společnosti pro trestní právo, ale zároveň 

aktuální pro ČR v době rekodifikace trestního práva procesního. Diskuse k 

rekodifikaci. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011370 - ANAL 045647 

KOUDELKA, Zdeněk 

Pokuta podle zákona o státním zastupitelství. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 10, s. 27 - 29.  

 Zákon umoţňuje státnímu zastupitelství uloţit pořádkovou pokutu tomu, kdo bez 

dostatečné omluvy nevyhoví výzvě státního zastupitelství. Rozdílnost od uloţení 

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, okruhu 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 

 

011538 - ANAL 045815 

LUŢNÁ, Romana 

Zvýšení výţivného pro nezletilé děti. 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 12, s. 16 - 20.  

 Podle zákona o rodině oba rodiče přispívají na výţivu svých dětí podle svých 

schopností, moţností a majetkových poměrů a dítě má právo podílet se na ţivotní 

úrovni svých rodičů (ustanovení paragrafu 85 odst. 2 zákona o rodině). Při určení 

rozsahu vyţivovací povinnosti přihlíţí soud k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě  
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osobně pečuje (ustanovení paragrafu 85 odst. 3). Úprava výţivného. Rozhodnutí o 

výţivném. Návrh na zahájení řízení. Návrh na zvýšení výţivného pro nezletilé dítě. 

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 

 

011537 - ANAL 045814 

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. 12, s. 7 - 15.  

 Novela občanského soudního řádu v ustanoveních, která se dotýkají výkonu 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, upraveného v paragrafu 272 aţ 273a. S těmito 

ustanoveními souvisí i nově upravená poučovací povinnost soudu v rámci péče soudu 

o nezletilé, kterou obsahuje paragraf 176 odst. 3 o.s.ř. V tomto ustanovení se soudu 

ukládá v rozsudku o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s dítětem, v rozsudku o 

výchově dítěte nebo navrácení dítěte poučit účastníky řízení podle paragrafu 273 o 

moţnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím dítěte při neplnění 

povinností stanovených v rozsudku. Další novinky. 

CZ - cze: PA: ká/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 

 

 



 26 

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 

 

011544 - ANAL 045821 

SYKOVÁ, Anna 

Lisabonská smlouva a další rozvoj oblasti justiční spolupráce ve věcech trestních v 

Evropské unii? 

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 4, s. 295 - 302.  

 Oblast justiční spolupráce ve věcech trestních je velmi citlivě vnímanou politikou EU 

s ohledem na státní suverenitu členských států. Lisabonská smlouva přináší významné 

změny pro tuto oblast v rámci primárního práva EU. Popis jednotlivých změn s 

vysvětlením, jaký mohou mít dopad na další rozvoj justiční spolupráce ve věcech 

trestních. Legislativní proces přijímání právních aktů, formy právních aktů v oblasti 

justiční spolupráce ve věcech trestních. Pravomoc Evropského soudního dvora. Právní 

základ pro přijetí opatření v dané oblasti. 

CZ - cze: PA: ká/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 
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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 

 

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 

jiţ neplatné vyhlášky č. 240/2004 Sb. a současná právní úprava. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

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.  
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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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 



 29 

011392 - ANAL 042977 

HRUŠKA, Jiří 

Je "pouhé" pěstování konopí trestné? 

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 11, s. 32 - 36.  

 Autor se na základě zavádějící interpretace a účelových výkladů rozhodnutí 

Nejvyššího soudu vyjadřuje k jeho jednotlivým závěrům, které se týkají problematiky 

pěstování konopí a názorně nastiňuje moţnosti, s nimiţ se mohou orgány činné v 

trestním řízení, zejména pak policejní orgány, v praxi setkat.  

CZ - cze: PA: če/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 

 

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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011382 - ANAL 045658 

PIPKOVÁ, Petra 

Zaveďme odčerpání zisku do soutěţního práva.  

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.  

 

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 

 

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 

(judiciálního) orgánu. Konkurující jurisdikce - teorie a praxe, přínosy a rizika, 

problémy a moţná řešení.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011378 - ANAL 045654 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel 

Ke střetu petičního práva s právem na ochranu osobnosti.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 10, s. 449 - 450.  

 Nález Ústavního soudu ČR ohledně stíţnosti na dle přesvědčení ţalobce nepravdivé 

údaje v petici, t.zn. zneuţití petičního práva, coţ vedlo ve svém důsledku ke ztrátě 

důvěry v osobu stěţovatele a jeho odvolání z funkce. CZ - cze: PA: bh/2008 
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011476 - ANAL 045686 

BÁLINTOVÁ, Miroslava 

Záruky proti zneuţitiu odpočúvania.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1351 - 1358.  

 Sledování osob a jejich komunikace státními orgány je nepostradatelným nástrojem 

boje proti organizované kriminalitě. Jedná se však zároveň o významný zásah do 

soukromí a je s tím spojené i riziko moţného zneuţití. Nutnost přiměřených záruk 

proti zneuţití opatření zaměřených na sledování osob. Situace na Slovensku z 

hlediska mezinárodní ochrany lidských práv v rozhodnutích Evropského soudu pro 

lidská práva. Odposlechy a záznam telekomunikačního provozu v rámci trestního 

řízení a mimo jeho rámec.  

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011468 - ANAL 045683 

BÍLKOVÁ, Veronika - GŘIVNA, Tomáš - HERCZEG, Jiří 

Scénář Renegate, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva. 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 11, s. 328 - 335.  

 Hrozba teroristického útoku provedeného zneuţitím civilního letadla jako zbraně a 

moţné sestřelení takového letadla z pohledu mezinárodního a vnitrostátního práva. 

Vývoj této problematiky po 11. září 2001. Moţné okolnosti vylučující protiprávnost 

v případě sestřelení civilního letadla při podezření, nebo i jistotě, ţe se jedná o 

teroristický útok: sebeobrana, tíseň, krajní nouze. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011479 - ANAL 045688 

ČENTÉŠ, Jozef - KOLCUNOVÁ, Marta 

Správa majetku zaisteného v trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1382 - 1390.  

 Problematika správy majetku zajištěného v trestním řízení, který má slouţit jako 

důkaz v trestním řízení, nebo při kterém přichází do úvahy uloţení trestu propadnutí 

věci, resp. propadnutí majetku nebo ochranného opatření zabavení majetku. Daná 

problematika je posuzována z hlediska mezinárodního práva a vnitrostátní úpravy  

belgické, španělské, české a slovenské. Aplikační problémy a z nich plynoucí nutnost 

legislativních změn. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011440 - ANAL 045671 

ČUHELOVÁ, Kateřina 

Počátek lhůty trvání předběţného opatření podle paragrafu 76b OSŘ.  
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In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 22, s. 834 - 836.  

 Zákon č. 1335/2006 Sb. o ochraně před domácím násilím. Jeho struktura: policejní 

zásah, kontrola dodrţování povinností uloţených násilné osobě při vykázání a 

následná péče o ohroţenou osobu ze strany intervenčního centra, občanskoprávní 

řešení situace, t.j. moţnost podání návrhu na vydání předběţného opatření. Právními 

normami jsou zákon o Policii ČR, pokyn policejního prezidenta a občanský soudní 

řád. Analýza paragrafu 76b OSŘ. Řešení v judikatuře. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011433 - ANAL 045473 

DOUBRAVA, Lukáš 

Budou děti pod zákonem o rok méně? = Legalizace sexu čtrnáctiletých je na spadnutí.  

In: Učitelské noviny. - 111, 2008, č. 45, s. 10 - 11.  

 Mediální obraz kauzy sníţení věku trestní odpovědnosti mládeţe, věk sexuálního 

konsenzu a věk trestní odpovědnosti, v současnosti diametrálně odlišný postoj 

odborníků a tím problémy v chystaných změnách v legislativě na konci roku 2008. 

Ankety s názory mládeţe. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011448 - ANAL 043991 

HAHN, Caroline 

Der Online-Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks [Úloha veřejnoprávního 

rozhlasu ve vysílání na internetu].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 7, s. 217 - 220, lit. 41.  

 Premiéři chtějí ve dnech 22.10 aţ 24.10.2008 podepsat v Dráţďanech konečné znění 

12.státní smlouvy o změně rozhlasového vysílání. Novela bude konkretizovat úlohu 

veřejnoprávního rozhlasového vysílání na internetu. Nynější návrh z 12.6.2008 

překračuje v některých bodech hranice ústavního práva a práva EU. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011467 - ANAL 045682 

HERCZEG, Jiří 

Svoboda projevu, rudá hvězda na klopě a role symbolů v trestním právu 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 11, s. 321 - 327.  

 Postavení levice v současné společnosti a míra tolerance k levicovému extremismu či 

radikalismu. Rozdílný přístup k rasismu a neonacismu na straně jedné a ke 

komunismu na straně druhé. Problematika veřejného nošení symbolů totalitarismu z 

hlediska jeho trestnosti. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Evropského  
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soudního dvora, která se týkají této problematiky (případ Attila Vajnai). Senátní návrh 

novely trestního zákona, která by výslovně zavedla trestnost podpory nebo programu  

komunismu a nacismu jako zločinných ideologií a spornost jeho přijetí. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011439 - ANAL 045670 

KŘIVOHLAVÁ, Petra 

Civilní odpovědnost a evropské pokusy o vytvoření jednotného právního rámce.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 22, s. 820 - 826.  

 Problematika civilněprávní odpovědnosti a s ní související pojmy delikt a náhrady 

škody v projektech harmonizace národních právních řádů v rámci EU. Systematika 

projektů: principy a všeobecné podmínky odpovědnosti, odpovědnost za zavinění a za 

riziko, odpovědnost třetí osoby. Vyloučení odpovědnosti (spoluzavinění), náhrada 

škody, promlčení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011441 - ANAL 043990 

KÜNAST, Renate 

"Meine Daten gehören mir" - und der Datenschutz gehört ins Grundgesetz ["Má data 

patří mně" - a ochrana dat má být v ústavě].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 7, s. 201 - 205, lit. 46.  

 Technický pokrok, právo na soukromí a stále častější zneuţívání dat ve sféře 

informačních a komunikačních technologií. To vše si vynutilo nové zákony o ochraně 

údajů. Článek se zabývá současnou právní situací v oboru ochrany dat v Německu, 

jurisdikcí Spolkového ústavního soudu a nutností revidovat dosavadní zákony o 

komunikaci a ochraně dat. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011471 - ANAL 045684 

LICHNOVSKÝ, Ondřej 

Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění v daňovém řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 11, s. 335 - 337.  

 Právní názor na trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění ve vztahu 

k daňovému řízení. Formální stránka tohoto trestného činu. Včasnost a řádnost 

vyměření daně, povinnost mlčenlivosti správce daně, účetní doklady jako základ 

dokazování. Nejasný smysl a obsah některých základních znaků trestného činu 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011450 - ANAL 044802 

MATES, Pavel 

Nový zákon o policii.  

In: Právní zpravodaj. - 9, 2008, č. 5, s. 16 - 17.  

 Dne 25.3.2008 byl na schůzi Poslanecké sněmovny přikázán výborům k projednání 

dlouho diskutovaný vládní návrh zákona o Policii České republiky. Návrh nepřináší 

sice radikální změny, patrné je ovšem úsilí po mnohem detailnější úpravě řady otázek, 

čímţ se rozsah úpravy proti stávající více neţ zdvojnásobil. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011478 - ANAL 045687 

MEKIŇA, Richard - GERBÓC, Štefan - ŠANTA, Ján 

K niektorým aspektom daňových trestných činov : Stav de lege lata a de lege ferenda.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1373 - 1381.  

 Popis daňových trestných činů a jejich právní úprava na Slovensku. Problematika 

(ne)dostatečnosti trestněprávní úpravy daňových trestných činů. Poznatky z analýzy 

Zákona o správe daní a poplatkov, právní úpravy EU a v ČR: rostoucí význam 

informačních povinností souvisejících se správným a včasným vyměřováním a 

výběrem daní. Návrh zařadit do slovenského trestního zákona skutkovou podstatu 

nového trestného činu postihujícího nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém 

řízení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011462 - ANAL 044808 

PELIKÁNOVÁ, Irena 

Poznámka ke komunitárnímu aspektu odpovědnosti za vady.  

In: Právní zpravodaj. - 9, 2008, č. 8, s. 5 - 9.  

 České právo v posledním desetiletí dostává velké mnoţství významných vývojových 

impulsů z komunitárního práva. V některých případech však legislativa, právní praxe 

a rovněţ doktrína nejenom nedokáţí tyto impulsy správně přijímat, analyzovat, 

hodnotit a aplikovat, ale i zaostávají v jejich rozpoznání. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011480 - ANAL 045689 

RAJNIČ, Marek 

Skutočnosti, ktoré zvaţuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a trestu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1391 - 1398.  

 Úprava dohody o vině a trestu v slovenském trestním řádu jako formy odklonu od 

trestního řízení. Analýza skutečností, které by měl prokurátor při svém rozhodování,  
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zda s obviněným bude uzavřena dohoda o vině a trestu, vzít v potaz. Náhrada škody 

poškozenému. Návrh úpravy zákonného znění ve smyslu posílení práva poškozeného 

na náhradu škody v trestním řízení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011481 - ANAL 045690 

ZACHAROVÁ, Elena 

Európska migračná sieť.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1429 - 1434.  

 Evropská migrační síť (EMS) byla vytvořena v roce 2002 jako pilotní přípravné 

opatření, které bylo reakcí na zjištění potřeby zlepšit výměnu informací týkajících se 

všech aspektů migrace a poskytování azylu. Prvotním cílem EMS je poskytnout EU a 

jejím členským zemím objektivní, spolehlivé a porovnatelné informace 

prostřednictvím systematického sbírání a uchovávání údajů a informací z členských 

zemí EU a prováděním jejich analýz na vnitrostátní i evropské úrovni. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

011486 - ANAL 044818 

BÁRÁNY, E. 

Obsah a forma v určení platnosti práva.  

In: Právny obzor. - 91, 2008, č. 5, s. 363 - 375.  

 Prameny práva, pravidlo uznání, právní principy. Postupně se do kritérií platnosti 

práva prosazují obsahové a hodnotové prvky, coţ problematizuje hranice platného 

práva i jeho vnitřní strukturu. 

CZ - sla: PA: vy/2008 

 

011533 - ANAL 045150 

CHÝLE, Josef 

Několik poznámek k pozbývání českého státního občanství nabytím cizího státního 

občanství na základě výslovného projevu vůle.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s. 21 - 24, lit.  
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Definice státního občanství a odkaz na výkladové pravidlo platné pro právní řád ČR 

(čl. 42 Listiny základních práv a svobod). Primární důvody zániku státních občanství. 

Institut ztráty občanství podle Evropské úmluvy o občanství. Zásada jediného 

výlučného státního občanství. Pozbytí státního občanství ČR. Výjimky z principu 

zamezení dvojího státního občanství. Moţné situace, problematika soudní praxe. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011487 - ANAL 044819 

KARABEC, Z. 

Zkoumání trestní politiky.  

In: Právny obzor. - 91, 2008, č. 5, s. 427 - 434.  

 Empirické zkoumání trestní politiky se zaměřuje na identifikaci hlavních pramenů 

trestní politiky a na jejich obsah, na způsob tvorby (mechanizmus formování) trestní 

politiky a podle potřeby i na obsah, formu a účinnost aktuálních trestně politických 

opatření.  

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011496 - ANAL 043994 

LORENZ, Bernd 

Braucht das Urheberrecht eine Schranke für die öffentliche Zugänglichmachung für 

Unterricht und Forschung (52 a UrhG) ? [Má být autorské právo omezováno v 

případě veřejného zpřístupnění pro výuku a výzkum ? (52a autorského zákona)].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 8, s. 261 - 264, lit. 28.  

 Autorský zákon vyvolal velké spory. Byl tedy časově omezen a vstoupí v platnost aţ 

1.1.2009. Zákonodárce má v úmyslu prodlouţit platnost zákona do 31.12.2012. 

Diskuse o perspektivách tohoto zákona. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011420 - ANAL 045466 

POSPÍŠIL, Petr 

Hejtman kraje a jeho role vykonavatele úkolů svěřených mu radou kraje nebo 

zastupitelstvem kraje.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 24, příl. s.6 - 8.  

 Zařazení hejtmana mezi orgány kraje, ustanovení podle zákona, vymezení 

působnosti, porovnání, ustanovení zákonů, rozdíly mezi svěřováním a ukládáním 

úkolů hejtmanovi na konkrétních příkladech z praxe. 

CZ - cze: PA: ek/2008 
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011421 - ANAL 045467 

POTĚŠIL, Lukáš 

Nadřízený správní orgán.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 24, s. 16 - 17.  

 Přiblíţení pojmu, úkoly a postavení tzv. nadřízeného správního orgánu ve sféře 

výkonu veřejné správy. Pravomoci uplatňované především v rámci správního řízení, 

legislativa. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011494 - ANAL 043993 

SCHMIDT, Eike Ingwer 

Politische Betätigung von Richtern : Ein Beitrag zur Unabhängigkeit der Richter - am 

Beispiel des 4 DRiG [Politická činnost soudců. Příspěvek k nezávislosti soudců - na 

příkladu 4 DRiG].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 41, 2008, č. 8, s. 242 - 245, lit. 23.  

 Rozpor mezi politickou činností soudců a jejich nezávislostí. Pojem nezávislost stále 

vyvolává spory v otázce rozsahu a interpretace. I po vydání právní úpravy 4 DRiG je 

mnoho nejasností. Poţadavek jasné formulace. Porovnání se situací v jiných 

evropských zemích. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

011482 - ANAL 045691 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

Súdnictvo nad mládeţou v Českej republike - jeho charakteristické črty a niektoré 

špecifiká.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 10, s. 1435 - 1444.  

 Analýza českého zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Koncepce zákona, úprava 

trestní odpovědnosti mladistvých, vzájemně provázaný systém trestních, ochranných a 

výchovných opatření. Procesní pravidla a postupy projednávání a rozhodování 

trestních věcí před speciálními soudy pro mládeţ. Úprava odpovědnosti dětí mladších 

15 let a průběh řízení vedeného v těchto věcech a rozhodování o uloţení některého z 

opatření. Institucionální zajištění. Ochrana soukromí. 

SLK - sla: PA: bh/2008 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

011456 - ANAL 044804 

FISCHER, Slavomil - RABOCH, Jiří - ŢUKOV, Ilja 

Analýza struktury hodnot a potřeb odsouzených v průběhu uvěznění.  

In: Československá psychologie. - 52, 2008, č. 4, s. 388 - 396, 6 tab., lit. 25.  

 Výzkumná studie zaměřená na analýzu potřeb a hodnot delikventů v průběhu 

uvěznění. Specifičnost a odlišnosti v oblasti potřeb byly zjišťovány analýzou obsahu 

asociací jako reakcí na soubor nedokončených vět. Zjištěné hodnoty mají význam pro 

praxi psychologů a dalších specialistů v rámci penitenciární péče. Zjištění jsou 

vyuţitelná v penitenciární praxi. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011466 - ANAL 044811 

FIŠAR, Zdeněk 

Kanabinoidy a duševní poruchy.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 104, 2008, č. 6, s. 297 - 307, 1 tab., 2 obr., lit. 

128.  

 Základní informace o účincích a mechanismech působení kanabinoidů, úloha 

endokanabinoidního systému ve vzniku či léčbě závislosti, schizofrenie a poruch 

nálady. Moţnosti terapeutického vyuţití kanabinoidů. CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011465 - ANAL 044810 

KALIŠOVÁ, Lucie - RABOCH, J. - ČÍHAL, L. - NOVOTNÁ, I. - KITZLEROVÁ, 

E. 

Pouţití omezovacích opatření v psychiatrii - výsledky mezinárodního projektu 

EUNOMIA, základní charakteristika konečného souboru v ČR.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 104, 2008, č. 1, s. 4 - 8, 1 obr., 8 tab., 1 graf, lit. 

23.   

 Mezinárodní projekt EUNOMIA zabývající se tématikou pouţívání omezovacích 

opatření v psychiatrii probíhal v letech 2002-2006. Výsledky získané v České 

republice, popis projektu. Pozornost je věnována základním klinickým a 

sociodemografickým charakteristikám souboru. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011507 - ANAL 044837 

PAVLÁT, Josef - ŠUSTA, Marek 

Děti v rodičovských soudních sporech.  
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In: Československá psychologie. - 52, 2008, č. 5, s. 458 - 467, 3 tab., lit. 23.  

 Skupina rodičů, kteří se v řešení svých rozvodových a porozvodových konfliktů 

uchylují k soudním sporům, představuje závaţný sociálně-psychologický problém. 

Jejich partnerská, pracovní a společenská adaptace je často špatná, trpí i poruchami 

somatického a duševního zdraví. Studie analyzuje 101 znaleckých posudků 

pořízených na vyţádání u soudu, který řeší spor mezi rodiči, kteří se rozvádějí či jsou 

jiţ rozvedení. U rodičů i dětí bylo nalezeno velké mnoţství psychických obtíţí. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011539 - ANAL 045816 

PETROVÁ, Eva 

Preterapie - Metoda navázání kontaktu s obtíţně komunikujícímiklienty.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 12, s. 21 - 22, lit. 1.  

 Problematika preterapie. Metoda preterapie. Tvůrce metody je americký psycholog 

Garey Prouty. Proutyho metoda je zaloţena na principu zrcadlení, či téţ reflektování, 

coţ znamená, ţe terapeut pacientovi zrcadlí to, co snímá. Cílem je pomoci klientům 

navázat kontakt s realitou, se sebou samými a s druhými lidmi. Pět druhů kontaktních 

reflexí. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011506 - ANAL 044836 

ŢUKOV, Ilja - ŠRUTOVÁ, L. - DOMLUVILOVÁ, D. – KOZELEK, P. 

Vyhodnocení trestní odpovědnosti u obţalovaných s anamnézou "schizofrenního 

onemocnění" - kazuistika ústavního revizního posudku.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 104, 2008, č. 5, s. 246 - 251, lit. 3.  

 Samotná existence psychotické poruchy v anamnéze nemá automaticky dopad na 

vyhodnocení rozpoznávacích a ovládacích schopností u zkoumaných osob v tom 

smyslu, ţe by byly forenzně podstatně zmenšené či dokonce vymizelé. Moţnost 

simulace u toxikomanů s tzv. psychotickou zkušeností. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

011416 - ANAL 045462 

ČERNÝ, Pavel 

Balistická ochrana pro policii.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 43 - 55. 37 obr.  
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Shrnutí z autorových publikovaných materiálů "Ochranné prostředky pro policisty 

ČR". Typy ochranných prostředků, vesty, přilby, jejich údrţba, materiály a taktika 

pouţívání. Účinnost ochranných prostředků proti následkům střelby. Moţnost pouţití 

ochranných prostředků proti následkům střelby. Moţnost pouţití ochranných vest 

proti útoku chladnou zbraní. Ochranné přilby, ochrana zraku, těţká ochranná technika 

a pyrotechnická ochrana. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011418 - ANAL 045464 

HELEBRANT, Martin 

Samopaly EMP.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 74 - 76, 8 obr., 1 tab.  

 Dějiny vývoje samopalu v Německu od první světové války. Předchůdci samopalu. 

Samopal EMP, jeho konstrukce, sériová výroba a pouţívání. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011415 - ANAL 045461 

KLOZÍK, Pavel 

SP - 01 Tactical ráţe 40 SaW.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 14 - 16, 6 obr., 1 tab.  

 Pistole SP - 01 Tactical ráţe 40 SaW, konstrukce modelu shodná s řadou CZ 75, 

vývoj pistole, technické údaje, praktická zkouška. Primární určení jako sluţební 

zbraň. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011417 - ANAL 045463 

PROCHÁZKOVÁ, Jana 

Pistole Perplex.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 72 - 73, 3 obr.  

 Základem neusmrcující palné zbraně, pistole s obchodním názvem Perplex, je zbraň a 

náboje zn. Scheintod, vývoj od r. 1905. Technické údaje, signování, v ČR tyto zbraně 

podléhají reţimu zbrojního zákona.  

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

011431 - ANAL 045471 

RATAJ, Josef 

Pohotovost střelby a pistolová pouzdra ; Martina Lucká.  

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 12, s. 78 - 79, 6 obr.  
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Podstata stejnojmenného článku z r. 1947, který vyšel v časopise Kriminalistika. 

Informace a úvahy o nošení sluţebních zbraní tehdejší policie, zejména o pouzdrech 

potřebných k jejich skrytému nošení v civilním oděvu. 

CZ - cze: PA: ek/2008 

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

011360 - ANAL 043980 

BOLL, Jürg 

Geschwindigkeitsüberschreitungen : Video als Beweismittel [Překročení povolené 

rychlosti. Video jako důkazní prostředek]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 11, s. 629 - 639, 33 obr., 4 tab.  

 Nové moţnosti měřicích zařízení, vybavených videotechnikou. Video umoţňuje 

zjistit rozdíl v rychlosti mezi policejním a sledovaným vozidlem, zjistit změnu 

rychlosti při předjíţdění, apod. Popis jednotlivých metod měření. 

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 

 

011357 - ANAL 045399 

HORÁKOVÁ, Jana 

Vyhodnocení Rezortního akčního plánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 4, s. 19 - 30, 1 graf, 5 obr., 34 tab. 
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Vláda svým usnesením č. 394 ze dne 28.4.2004 schválila Národní strategii 

bezpečnosti silničního provozu, v níţ jsou stanoveny základní nástroje směřující ke 

zlepšení situace v oblasti BESIP do roku 2010. Vývoj dopravní nehodovosti. Nehody 

a jejich následky od roku 1990 - 2006. Počet dopravních nehod z důvodů nepřiměřené 

rychlosti klesl oproti roku 2005 o 5174, tj. o 16,7 procent. Alkohol a jiné návykové 

látky. Dálnice. Dohled na bezpečnost silničního provozu. Zadrţené systémy. 

Dopravní nehody - střet vozidla s chodcem. Technický stav vozidel a komunikací. 

Preventivně výchovné aktivity. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011384 - ANAL 045660 

KEINER, Gaby - HACKBERT, Christian 

Evaluation des aktuellen Forschungen zur Korrelation zwischen Sanktionsniveau und 

Normbefolgung [Vyhodnocení aktuálního stavu výzkumu ke korelaci mezi sankční 

rovinou a dodrţováním předpisů] ; Vorwort: Ulrich Knappe.  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2008, č. 2 , 93 s., lit. s. 86 - 

92, 2 tab.  

 Hodnocení výzkumných prací s tématikou bezpečnosti silniční dopravy z hlediska 

vzájemného vztahu sankcí za dopravní přestupky a dodrţování dopravních předpisů. 

Výchozí situace, metodika hodnocení. Dotázaní odborníci a odborná pracoviště. 

Teoretický rámec: prevence prostřednictvím represe, faktory ovlivňující chování, 

porušování předpisů, základní principy odstrašení, význam zpřísnění trestněprávních 

sankcí. Stav výzkumu této problematiky v Německu a v zahraničí. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

011523 - ANAL 044851 

ZEBALA, Jakub - CIEPKA, Piotr - REZA, Adam - JANCZUR, Robert 

Vliv protektorovaných pneumatik na aktivní bezpečnost vozidla.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č. 1, s. 16 - 22, 9 obr., 3 tab., lit. 7.  

 Výsledky silničních zkoušek originálních a protektorovaných pneumatik, analýza z 

pohledu aktivní bezpečnosti vozidla. Zkoušky se skládaly z ustálené jízdy po kruhu a 

manévru prudké změny jízdního pruhu. Výsledky testů prokázaly, ţe aktivní 

bezpečnost vozidla je ovlivněna protektorovanými pneumatikami. Zkoušky na dráze 

v zatáčce odhalily, ţe v porovnání s úplně novými pneumatikami většina 

protektorovaných pneumatik ukázala niţší ovladatelnost při zatáčení a silně nelineární 

změnu úhlu natočení volantu. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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POLITOLOGIE 

 

011500 - ANAL 044830 

BRAUN, Mats 

Skandinávie : znamená výrazné zastoupení ţen v parlamentu, ţe mají skutečnou moc? 

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 11, s. 8 - 10, lit. 5, 1 obr..  

 Severské země jsou na tom nejlépe na světě, pokud jde o počet ţen v parlamentu. Ve 

Švédsku a Norsku mají téměř padesátiprocentní zastoupení ve vládě. Island a Finsko 

měly ţenské prezidentky, Norsko a Finsko ţenské premiérky. Severské země mají 

společné silné ţenské hnutí ze sedmdesátých let. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011501 - ANAL 044831 

CIBULKOVÁ, Petra - KRATOCHVÍL, Petr 

Dokáţe Evropská unie zaujmout společný postoj vůči Ukrajině? : Analýza mediálního 

diskurzu tří členských států EU.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 10, s. 26 - 29.  

 Vztahy mezi EU a Ukrajinou. Problémy, které se týkají Ruska se vţdy přímo nebo 

nepřímo dotýkají i Ukrajiny: energetická politika, separatistické tendence, snahy o 

reintegraci postsovětského prostoru atd. Ukrajina jako objekt ruských mocenských 

ambicí. Nestabilita na ukrajinské politické scéně. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011503 - ANAL 044833 

FÁREK, Jiří 

Mezinárodní ekonomická migrace : přínosy a rozpory.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 6, s. 8 - 10.  

 Mezinárodní ekonomická migrace osob je významným rysem iternacionalizace 

světového hospodářství a součástí globalizačních procesů, stejně tak jako globalizace 

obchodu a kapitálu. V základu mezinárodního pohybu lidí spočívají rozdíly 

hospodářských úrovní zemí a regionů, přičemţ intenzita migrace souvisí 

s prohlubováním nerovnoměrností hospodářsko-politického vývoje mezi zeměmi. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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011504 - ANAL 044834 

KAČEROVÁ, Eva 

Vybrané demografické charakteristiky cizinců ţijících v České republice.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 6, s. 4 - 7, 4 tab., 3 obr.. 

 Migrační trendy se v Evropě v 70. letech 20. století změnily v důsledku zavedení 

restriktivních politik. Pracovní migrace se postupně změnily v migrace ţadatelů o azyl 

a migrace za účelem slučování rodiny. Rozhodování migrovat výrazně ovlivňují 

sociální sítě, neboť usnadňují přístup migrantů k pracovním příleţitostem a mohou 

pozitivně působit i na proces integrace. Ekonomická migrace cizinců můţe přispívat k 

ekonomickému růstu hostitelských zemí. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011505 - ANAL 044835 

MAKARIUSOVÁ, Radana 

Počátek působení islámských nevládních organizací s radikálním podtextem.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 11, s. 35 - 37, lit. 2.  

 Mnohé charitativní islámské nevládní organizace jsou v současné době povaţovány 

za prostředníky distribuce miliard amerických dolarů, které proudí do islamistické 

globální teroristické sítě. Lze předpokládat, ţe část charitativních finančních 

prostředků proudících do vybraných nevládních islámských organizací funguje jako 

mezinárodní finanční fond, který je moţné vyuţít v případě potřeby jakékoliv 

ozbrojené radikální skupiny, která je napojena na síť extremistů globálního dţihádu. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011502 - ANAL 044832 

ŠMIHULA, Daniel 

Súčasný medzinárodný terorizmus.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 7, s. 36 - 38, lit. 7.  

 Cíle terorismu. Faktory zvyšující nebezpečí současného terorismu: dostupnost 

efektivních technologických prostředků komunikace a destrukce, stoupající 

zranitelnost ekonomik a technologických systémů vůči přesně zaměřeným cílům, 

útoky proti řadovým občanům, terorismus motivovaný náboţenstvím a civilizačními 

rozdíly, samovraţední atentátníci. Vztah náboţenství a terorismu. 

CZ - sla: PA: vy/2008 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  

 

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 

 

011477 - ANAL 044814 

Hasičskému záchrannému sboru důvěřuje aţ 98 procent obyvatelstva.  

In: Alarm revue. - 18, 2008, č. 4, s. 37 - 39.  

 Výzkum veřejného mínění provedený společností STEM vůbec poprvé zmapoval 

názory a informovanost lidí v oblastech působnosti HZS ČR. Spokojenost 

obyvatelstva s prací HZS ČR, informovanost v oblastech poţární prevence, ochrana 

obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

011345 - ANAL 045388 

HORÁLEK, Jaromír - ŠIMEČEK, Pavel 

Poţáry skládek pevného komunálního odpadu v Jihočeském kraji.  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 6 - 9, 2 obr., 1 schéma, 1 tab., lit. 4 

 Poţáry skládek se svým charakterem řadí ve většině případů mezi poţáry velkého 

plošného rozsahu, kdy dochází k hoření uloţeného materiálu po povrchu a ve většině 

případů i hoření podpovrchovému. Druhý případ je z hlediska taktiky zdokonalování 

poţáru velmi sloţitý. Pohled na skládky ze stavebního hlediska. Základní příčiny 

vzniku poţárů. Mechanizmus hoření ve skládce. Cesty šíření poţáru. Shrnutí 

poznatků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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011351 - ANAL 045393 

KEMROVÁ, Jana 

Specialisté na likvidace ropných havárií.  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 24 - 25, 7 obr.  

 Společnost Dekonta, je jedním ze subjektů, které poskytují v případě mimořádné 

události sloţkám IZS pomoc na vyţádání. Dle dohody o spolupráci s MV-GŘ HZS 

poskytuje síly a prostředky, součinnost v oblasti likvidace následků úniků ropných a 

ostatních toxických látek do povrchových a podzemních vod a do horninového 

prostředí. Ekologická havarijní sluţba. Rozšiřování společnosti Dekonta a personální 

zajištění. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011346 - ANAL 045388 

KMOCH, Vladislav 

Přetlaková ventilace v podmínkách explozivního vzplanutí (backdraught).  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 10, 1 obr. Sek.inf.p.: Fire & Rescue. - 2008 

 Opatření, která umoţní pouţít přetlakovou ventilaci i v podmínkách hrozícího 

zpětného zášlehu. Rizika, s kterými se přes bezpečnější metody práce, vylepšené 

osobní ochranné prostředky a vyšší úroveň hasísích zařízení, dnešní hasiči 

kaţdodenně se setkávají, jsou stále ještě extrémně nebezpečná. Explozivní vzplanutí 

je z těchto rizik nejobvyklejší a hasiči se s ním naneštěstí setkávají stále častěji. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011348 - ANAL 045390 

KUPILÍK, Václav 

Certifikace techniků poţárních prostředků a zařízení v roce 2008.  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 14 - 15, 4 obr.  

 Certifikace techniků se týká oblasti instalace, provozu, kontroly, údrţby a oprav 

věcných prostředků poţární ochrany a poţárně bezpečnostních zařízení. Dále 

některých vybraných vyhrazených druhů poţární techniky, vyhrazených druhů 

poţární ochrany a vybraných poţárně bezpečnostních zařízení na jejichţ instalaci, 

provoz, kontrolu, údrţbu a opravy jsou kladeny zvláštní poţadavky. Podmínky pro 

získání certifikátu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011353 - ANAL 045395 

ŠIMAN, Jaromír 

Příprava učitelů v oblasti ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 7, 2008, č. 11, s. 27.  
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Akce: Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí 

[Seminář]. Lázně Bohdaneč (ČR), 22.09.2008-23. 09.2008.  

 V rámci projektu "Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí" pořádalo MV-GŘ HZS ČR ve dnech 22.-23.9.2008 v Lázních 

Bohdaneč seminář, jehoţ cílem bylo otevřít širší odbornou diskusi nad hledáním 

efektivních přístupů a forem vzdělávání učitelů a ţáka v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 


