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 ALKOHOL, DROGY 

 

011559 - ANAL 044861 

ANDRADE FILHO, Luiz de 

The dynamics of drug-related organised crime and corruption in Brazil from a 

development perspective [Dynamika organizované kriminality a korupce související s 

drogami v Brazílii z perspektivy vývoje].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 1, s. 49 - 59, lit. 23 

 Vztah mezi socio-ekonomickými silami a organizovanou kriminalitou související s 

drogami v Brazílii. Vliv kriminální sítě na soudní struktury i společnost. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011611 - ANAL 045848 

LINHART, Jaroslav 

Fotografují nezletilé alkoholiky.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 12, s. 10, 1 obr.  

 Boj s dětským alkoholismem v Rusku. Jedním z nejaktivnějších regionŧ v boji se 

závislostí mládeţe na alkoholu a tabáku se stal jihoruský Krasnodar. Fotografování 

nezákonného prodeje návykových látek. Podle oficiálních informací je v Rusku 

evidováno na 60 tisíc dětských alkoholikŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011731 - ANAL 045893 

Proti drogám u řidičŧ.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 1, s. 8, 1 obr.  

 Jízda pod vlivem drog se ve statistikách PČR objevuje relativně málo. Ve snaze 

bojovat efektivně proti drogám za volantem přibývá postupně ve "výbavě" PČR 

detekční přístroj DrugWipe, který je schopen orientačně zjistit přítomnost drog u 

řidičŧ. Pouţití tohoto přístroje. Jedná se však pouze o orientační test. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011553 - ANAL 045830 

TRENEROVÁ, Pavlína 

Nealkoholová toxikomanie v letech 1973 - 1978 na území ČSR.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 4, s. 27 - 44, lit. 1.  

 Zneuţívání narkotických a psychotropních látek se jako jeden z atributŧ lidského 

chování stal součástí naší civilizace a jeho rozšíření je jedním z negativních jevŧ,  
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které kromě rostoucí agresivity, hrubosti, apatie a otrlosti přineslo nanejvýš 

protikladné 21. století. Zneuţívání drog v roce 1973 - 1978. právní normy obsaţené v 

trestním zákoně umoţňovaly postih pouze tzv. klasické toxikomanie. problematika 

trestné činnosti související s nedovolenou výrobou a drţením omamných prostředkŧ. 

Zákon č. 128/1970 Sb. Metodický pokyn k odhalování trestné činnosti s omamnými 

prostředky. Nařízení MV č. 11/1971. Přehled výsledkŧ v boji s nealkoholovou 

toxikomanií v roce 1973 v jednotlivých krajích. Úkoly Hlavního velitelství VB MV 

ČSR v oblasti toxikomanie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011552 - ANAL 045829 

VANĚČEK, Miloš - BREJCHA, Břetislav 

Malá Policejní akademie. Školní řád - návykové látky v souladu s metodickým 

pokynem MŠMT Č.j.: 20006/2007 - 51.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 4, s. 22 - 26.  

 V letošním roce 2008 byl ukončen cyklus přednášek, kde bylo distribuováno 

výukové DVD Malá policejní akademie. Jedna z velkých akcí proběhla 8.4.2008. 

Posluchači byli tentokrát policisté pracující v preventivně informačních skupinách 

okresních, městských a krajských ředitelství OČR. Školní řád - návykové látky v 

souladu s metodickým pokynem MŠMT Č.j.: 20006/2007-51. Zpráva k nové 

koncepci školního řádu - problematika návykových látek. Ukázky nedostatečné 

úpravy v rámci školního řádu. Konzumace OPL ve škole. Distribuce OPL ve škole. 

Nález OPL ve škole. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

011653 - ANAL 045869 

VESELÁ, Jitka - BREČKA, Tibor A. 

Komunikace s duševně narušeným jedincem.  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 34 - 36, 2 obr., lit. 3.  

 Při plnění sluţebních povinností se příslušníci jednotek integrovaného záchranného 

systému setkávají se širokou paletou rŧzných událostí a s nimi spojených osob. Pojem 

"duševně narušený jedinec". Neurotické poruchy. Mentální retardace. Orientační 

kritéria pro odhad duševního zdraví (dle Čírtkové). Součástí komunikace je její 

nonverbální sloţka, která bývá právě u duševně narušených lidí specifická. 

Doporučení pro komunikace s duševně narušeným jedincem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

011565 - ANAL 044863 

BERKMAN, Steve - BOSWELL, Nancy Z. - BRÜNER, Franz H. - GOUGH, Mark - 

MAC CORMICK, John T. - PEDERSEN, Peter Egens - UGAZ, Jose - 

ZIMMERMANN, Stephen 

The fight against corruption: international organizations at a cross-roads [Boj proti 

korupci: mezinárodní organizace na křiţovatce]  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 2, s. 124 - 154, lit. 3.  

 Úloha mezinárodních organizací v antikorupčním programu (OECD, OSN, GAC, 

UNCAC). Světová banka a boj proti korupci. Antikorupční vyšetřování, antikorupční 

programy. Prognóza vývoje.  

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011568 - ANAL 044866 

BROWN, Steven - DEAKIN, Jo - SPENCER, Jon 

What people think about the management of sex offenders in the  community [Co si 

lidé myslí o sexuálních pachatelích ve společnosti]. 

In: The Howard Journal of Criminal Justice. - 47, 2008, č. 3, s. 259 - 274, 6 tab., lit. 

21.  

 Reintegrace sexuálních delikventŧ do společnosti po výkonu trestu ve Velké Británii. 

Názory veřejnosti na tuto otázku. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011662 - ANAL 046003 

CASSEL, Douglas 

Pretrial and Preventive Detention of Suspected Terrorists : Options and Constraints 

Under International Law [Předběţné a preventivní zadrţení osob podezřelých z 

terorismu. Moţnosti a prostředky podle poţadavkŧ mezinárodního práva].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2008, č. 3, s. 811 - 852, lit. 236.  

 Při zadrţení a předběţné vyšetřovací vazbě osob podezřelých z terorismu je nutno 

řídit se mezinárodní úmluvou o lidských právech (IHRL) a mezinárodním 

humanitárním zákonem (IHL). Porovnání právní situace v USA a v Evropě. Práva 

zadrţených osob a porušování těchto práv. 

USA - eng: PA: jv/2009 
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011564 - ANAL 044862 

GERASIMOVA, Ksenia 

Can corruption and economic crime be controlled in developing countries and if so, is 

it cost-effective? [Mŧţe být korupce a hospodářská kriminalita kontrolována v 

rozvojových zemích a je to nákladově efektivní?].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 2, s. 223 - 233, lit. 25.  

 Globalizace a korupce. Postoj mezinárodních organizací k této otázce (OECD, EU, 

OSN, Světová banka). Praní špinavých peněz. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011616 - ANAL 045852 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Skupina Domácí násilí na městském ředitelství Policie ČR v Brně.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 12, příloha s. 7 - 8.  

 Činnost a dosavadní výsledky Skupiny Domácího násilí (DM) Sluţby kriminální 

policie a vyšetřování Policie ČR. Charakteristika Skupiny DN. Úkoly Skupiny DN. 

Aktivity v oblasti prevence. Některé problémy, s nimiţ se pracovníci Skupiny DN ve 

své práci setkávají. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011586 - ANAL 044000 

ISENRING, Giang Ly 

Perception of Seriousness and Concern about White-Collar Crime : Some Results of 

an Opinion Survey Among Swiss Banks [Závaţnost a riziko kriminality bílých 

límečkŧ. Výsledky prŧzkum mínění zaměstnancŧ švýcarské banky].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 14, 2008, č. 4, s. 371 - 389, 

19 obr., 8 tab., lit. 26.  

 Finanční kriminalita ve Švýcarsku nebyla dosud vědecky zpracována, málo se ví o 

závaţnosti těchto trestných činŧ a názorech zaměstnancŧ bank na tento druh 

kriminality. Tato studie přináší výsledky prŧzkumu provedeného u zaměstnancŧ jedné 

švýcarské banky, kteří se ve své funkci mohou s tímto trestným činem setkávat 

pravidelně. Přehled dřívějších prŧzkumŧ a porovnání se současnou situací. 

NL - eng: PA: jv/2008 

 

011650 - ANAL 045710 

NIEMEIER, Michael 

Starke Geschütze gegen Piraten : Wie Unternehmen ihr Know-how aktiv schützen 

können [Silná zbraň proti pirátŧm. Jak podniky mohou aktivně chránit své know-

how].  
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In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 12, s. 16 - 17.  

 Výrobková piraterie, plagiátorství a prŧmyslová špionáţ jako hrozba ekonomické 

stabilitě. Bezpečnostní rizika tzv. otevřených sítí. Moţnosti obrany proti této formě 

hospodářské kriminality. Systematická bezpečnostní kultura, analýza rizik a systém 

managementu, bezpečnostní standardy. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011645 - ANAL 045707 

PIRKER, Helfried 

Vorschriften als Herausforderung : Wie Compliance-Richtlinien eingehalten werden 

können [Předpisy jako výzva. Jak jednotnost směrnic umoţňuje jejich dodrţování].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 11, s. 18 - 19.  

 Skandály kolem korupce a zneuţívání dat ve velkých německých firmách měly za 

následek debatu o účinnosti dodrţování směrnice o jednotném postupu při ochraně dat 

a boje proti korupci (Compliance). Americký Sarbanes-Oxley-Act a jeho význam pro 

Evropu. Kontrola a analýza rizik. Určení odpovědnosti, whistleblowing, 

transparentnost dokumentace. Informatická podpora Compliance. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011654 - ANAL 046002 

SARRICA, Fabrizio 

Drug Prices and Systemic Violence : An Empirical Study [Ceny drog a násilná 

kriminalita. Empirická studie].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 14, 2008, č. 4, s. 391 - 415, 

10 obr., 9 tab., lit. 11.  

 Empirická studie zkoumá vztah mezi cenami zakázaných drog a pouţitím násilí, 

eventuelně zabitím. Vzájemná korelace těchto dvou jevŧ. Zvyšování nebo sniţování 

cen zakázaných drog a vliv těchto procesŧ na míru násilné kriminality. Vztah mezi 

zvyšováním cen kokainu a heroinu a rŧstem násilné kriminality v USA a v Evropě v 

posledních dvou desetiletích. Výsledky analýzy, závěr a diskuse. 

NL - eng: PA: jv/2009 

 

011556 - ANAL 044860 

SCANLAN, G. 

Offences concerning directors and officers of a company : Fraud and corruption in the 

United Kingdom - the present and the future [Přečiny týkající se vedoucích a úředních 

osob ve firmě. Podvody a korupce ve Velké Británii - současnost a budoucnost].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 1, s. 22 - 37, lit. 62 
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 Úspěchy a nedostatky boje proti podvodŧm a korupci ve Velké Británii. Historie a 

současnost. Veřejný sektor a soukromý sektor. Soudní stíhání. Potřeba regulovat 

činnost vedoucích pracovníkŧ a úředníkŧ. Příklady z praxe. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

011648 - ANAL 045709 

Spionagetechnik aus dem Supermarkt : Der USB-Stick: Datenspeicher als falscher 

Freund [Špionáţní technika ze supermarketu. USB-stick: datová paměť jako falešný 

přítel].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 12, s. 12 - 13.  

 Rozvoj elektroniky a digitalizace zpŧsobil, ţe v běţných obchodech je moţné získat 

lehce zneuţitelné záznamníky dat. Jejich připojení k běţné domácí nebo kancelářské 

elektronické technice je bezprostředním rizikem (trojští koně, počítačové viry), 

kterého vyuţívají zpravodajské sluţby nebo ekonomická špionáţ pro získávání i 

velmi citlivých informací. Prostředky obrany proti zneuţití uloţených dat. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011615 - ANAL 045851 

ŠTĚCHOVÁ, Markéta 

Veřejné mínění občanŧ ve vztahu k trestní politice.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 12, příloha s. 1 - 6, 1 obr., 12 tab.  

 V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byl v letech 2004 - 2007 proveden 

rozsáhlý výzkum nazvaný "Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice". 

Jeho cílem bylo nalezení hlavních charakteristik trestní politiky v ČR po roce 1990 a 

rozeznání základních faktorŧ majících vliv na vytváření trestní politiky. V rámci 

výzkumu byla realizována řada dílčích prŧzkumŧ, analýz a studií. Výsledky 

empirického šetření. Shrnutí a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011566 - ANAL 044864 

TELLECHEA, Albert F. 

Economic crimes in the capital markets [Hospodářská kriminalita na kapitálových 

trzích].  

In: Journal of Financial Crime. - 15, 2008, č. 2, s. 214 - 222, lit. 5.  

 Boj proti praní peněz. Legislativa. Kontrola zákonŧ. 

GBR - eng: PA: vy/2008 
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011647 - ANAL 045708 

VALCKE, Jan 

PIN als Papiertiger : Die Gefahren von Online-Banking und Passwort-Phishing [PIN 

jako papírový tygr. Nebezpečí pro on-line banking a phishing prŧkazu totoţnosti].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 11, s. 12 - 13, 1 obr.  

 Formy počítačové kriminality v oblasti elektronického bankovnictví. Podvodné 

finanční transakce umoţněné zneuţitím podvodně získaných informací (phishing) a 

následného podvodného zneuţití PIN (krádeţe identity). Některé metody obrany. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011574 - ANAL 044869 

WILSON, David - JONES, Timothy 

"In my own World" : A case Study of a paedophile's thinking and doing and his use of 

the Internet ["V mém vlastním světě" : případová studie myšlení a činnosti pedofila a 

jeho pouţívání internetu]. 

In: The Howard Journal of Criminal Justice. - 47, 2008, č. 2, s. 107 - 120, 1 obr., lit 

28.  

 Případová studie odsouzeného pedofila, vztah mezi jeho "myšlením a konáním", 

propojení mezi jeho fantazií, pouţíváním internetu a jeho přečiny proti dětem. Otázka 

- za jakých okolností se fantazie stává skutečností. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

011669 - ANAL 045719 

NĚMEC, Petr 

Globální chobotnice : Obchod s drogami, zbraněmi či lidmi - celosvětový kšeft za 1,3 

bilionu dolarŧ.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 51 - 52, s. 68 - 69.  

 Kancelář OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zkoumá doprovodné jevy 

globalizace v oblasti organizované kriminality. Zločinné aktivity se podílejí asi 3 

procenty na tvorbě celosvětového hrubého domácího produktu a přinášejí 

astronomické zisky kriminálním seskupením. Globalizace zločinu - místo konkurence 

spolupráce a koordinace, práce na objednávku, korupce. Obchod s drogami, s lidmi, 

produktoví piráti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011721 - ANAL 046008 

STENGER, Andreas 

Kriminalprävention in Südosteuropa : Multinationales Projekt zur Förderung und 

Entwicklung [Prevence kriminality v jihovýchodní Evropě. Mezinárodní projekt pro 

podporu a rozvoj]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 12, s. 656 - 660.  

 Mezinárodní projekt prevence kriminality v Chorvatsku, Bulharsku a Rumunsku. 

Demokratizace a utváření právního státu. Reforma policie. Nové informační systémy. 

Kriminální statistika v zemích jihovýchodní Evropy. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011668 - ANAL 045718 

WEJDA, Anne 

Unfall oder Misshandlung? [Nehoda nebo týrání?]. 

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 12, s. 33 - 34.  

 Problematika špatného zacházení s dětmi a jejich týrání. Symptomy týraného dítěte. 

Dŧsledky popálenin, skeletární poškození, šokový syndrom a jiná poškození fyzická i 

duševní. Poruchy rŧstu a poruchy vyspělosti týraných dětí. Další příznaky 

upozorňující na týrané dítě. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

011748 - ANAL 046013 

ADLER, Frank - HERMANUTZ, Max 

Training zur polizeilichen Vernehmung und Wahrheitsfindung - Ergebnisse [Trénink 

policejního výslechu a zjišťování pravdy - výsledky].  

In: Polizei und Wissenschaft. - 2008, č. 4, s. 37 - 50, 4 tab., lit. 33.  

 Příprava policistŧ na výslech předvedené osoby. Metoda přípravy. Rozlišení 

pravdivých a lţivých výpovědí. Nonverbální chování vyslýchané osoby. Rŧzné druhy 

testŧ. Atmosféra výslechu. Poučení vyslýchané osoby o jejích právech. Vyhodnocení 

výsledku testŧ. Celkové zhodnocení. 

BRD - ger: PA: jv/2009 
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011606 - ANAL 045843 

DOHNALOVÁ, Zuzana - ŠTĚPÁNKOVÁ, Dana - KOHOUT, Josef 

Kdy je účelné pouţít fyziodetekční vyšetření? 

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 58 - 63, 13 obr.  

 Problematika fyziodetekčního vyšetření na polygrafu. Fyziodetekční vyšetření. 

Nejdŧleţitější písemné materiály. Komunikace mezi vyšetřovnou a monitorovnou. 

Grafický záznam z hlasového analyzátoru. Shrnutí toho nejpodstatnějšího 

z problematiky fyziodetekce. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011592 - ANAL 045161 

Evidence Handling and Storage Showcase [Nové prostředky pro 

manipulaci a skladování dŧkazŧ].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 11, s. 46 - 47, 4 obr. 

 Prezentace 4 nových produktŧ pro získávání, ukládání a ochranu dŧkazních 

materiálŧ. Trezor CyberLock s mechanickým/elektronickým zámkem, schránka na 

bezpečné uloţení narkotik Knox MedVault, laboratorní identifikační systém spermatu 

Sperm Hyliter, univerzální soupravy na snímání otiskŧ AccuTrans. 

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011608 - ANAL 045845 

HRAZDÍRA, Dušan - BALINT, Jozef 

Řekli nám v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 69 - 71.  

 Samotná daktyloskopie byla v českých zemích oficiálně zavedena 9.9.1908 a začaly 

se vyhotovovat a shromaţďovat pro účely identifikace pachatelŧ daktyloskopické 

karty. Daktyloskopie se vyznačuje třemi základními pravidly: individuálnost, relativní 

neměnnost a relativní neodstranitelnost. Rozhovor s J. Balintem, vedoucím odboru 

daktyloskopie KÚP o daktyloskopii. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011593 - ANAL 045162 

KANABLE, Rebecca 

Drug Identification Technology [Technologie identifikace drog]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 11, s. 48 - 55, 5 obr. 

 Potřeby analýzy drog v USA, zejména identifikace v terénu – na místě. Program 

FIDO pro testování drog na místě. Přínosy programu pro policii i kriminalistické 

laboratoře. Údaje k poţadavkŧm na laboratoře a jejich činnosti. USA - eng: PA: 

bv/2009 
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011605 - ANAL 045842 

KLOUBEK, Martin 

Kriminalistická olfaktorika. In:  

Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 52 - 57, 6 obr.  

 Vyuţívání metody individuální pachové identifikace osob prostřednictvím speciálně 

vycvičeného sluţebního psa. Nejdŧleţitější zásady a doporučení pro snímání otisku 

pachové stopy na místě činu, odběr srovnávacího pachového vzorku. Olfaktorická 

komparace – metoda pachové identifikace. Materiálně - technické vybavení 

pracoviště metody pachové identifikace. CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011590 - ANAL 045159 

MILLER, Christa 

The mobile device investigator's toolbox [Nástroje vyšetřovatele pro vytěţování 

mobilních telefonŧ]. 

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 11, s. 22 - 33, 1 obr. 

 Technické a organizační systémy v USA pro získávání dŧkazŧ z mobilních telefonŧ a 

jejich provozování. Vyuţívání speciálního software v kriminalistických laboratořích. 

Technické, technologické a personální problémy. Nedostatek specialistŧ a další 

moţnosti v systému přípravy odborného personálu. Problémy spojené s mnoţstvím 

rŧzných mobilních zařízení, komunikačních linek a s časovými limity. Rozdíly mezi 

USA a jinými oblastmi světa (mj. systémy GSM, CDMA, iDEN v Evropě). 

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011713 - ANAL 045482 

PLANKA, Bohumil 

Z kuchyně forenzních balistikŧ.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 1, s. 16 - 17, 6 obr..  

Akce: Expertní skupina zbraní ENFSI - Evropská síť forenzních laboratoří. 

Dubrovník, 14.10.2008-17.10.2008.  

 Konference Externí skupiny zbraní ENFSI - Evropské sítě forenzních laboratoří. Na 

jednání vědecké prezentace z kriminalistické balistiky, o povýstřelových zplodinách, 

prezentace firemní. Pracovní semináře Ranivá balistika a CONDOR Intelligent, 

obrazová balistická identifikace.  

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011604 - ANAL 045841 

PLESKOT, Josef - ŠAFR, Miroslav - HAVEL, Radovan 

První CT vyšetření v soudním lékařství byla tak trochu "partyzánština". 

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 48 - 51, 10 obr.  
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 Popis případu, kdy zřejmě poprvé v dějinách soudního lékařství v ČR pouţili CT 

vyšetření ke zkoumání torza lidského těla. Jednalo se o vraţdu mladého muţe, jehoţ 

tělo pachatel spálil v zavazadlovém prostoru motorového vozidla. Náročnost tohoto 

vyšetření, ale i jeho dŧleţitost pro určení střelného kanálu v torzu spáleného těla. 

Protokol o ohledání místa činu. Pitevní protokol. Převoz mrtvoly na CT vyšetření. 

Znalecké posudky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011595 - ANAL 045832 

VANČO, Emil 

Padesát let Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 3 - 7.  

 Historie Kriminalistického ústavu (KÚ) Praha. Institucionální počátek a etapy vývoje 

KÚ do roku 1989. Zásadní společenské změny v ČR po roce 1989 a jejich odraz v 

činnosti KÚ. Současné postavení KÚP v Policii ČR. Hlavní úkoly a některé 

perspektivy. Souhrn. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

011576 - ANAL 045155 

BŘÍZA, Petr 

Evropská unie přijala směrnici upravující přeshraniční mediaci.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s. 59 - 60, lit.  

 Alternativní řešení sporŧ v EU prostřednictvím nově přijaté Směrnice o některých 

aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Cíle a oblasti a meze 

uplatňování Směrnice. Význam pojmu přeshraniční mediace. Podrobněji k vybraným 

článkŧm Směrnice.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011572 - ANAL 045152 

CHALUPA, Luboš 

Nakládání s majetkem ve výlučném vlastnictví manţela povinného.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s. 32 - 33, lit. 6.  

 Exekuce a zjevně neoprávněné doručení exekučního příkazu i manţelovi povinného, 

který je jiţ registrován jako výlučný vlastník. Základní podmínka pro postiţení 

majetku evidovaného jen na jméno manţela povinného. Společné jmění a zpŧsob 

nabytí majetku. Exekutor, který pochybí, odpovídá manţelovi povinného za škodu. 
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011607 - ANAL 045844 

DLOUHÝ, Michal 

Ze starých paragrafŧ ... Ţivnost vetešnická : 13. díl.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 64.  

 Ţivnostenské činnosti byly na území Čech, Moravy a Slezska upraveny císařským 

patentem č. 227/1859 říšského zákoníku, jímţ se vydává řád ţivnostenský. 

Ţivnostenský řád byl novelizován zákonem č. 39/1883 ř.z. Ţivnost vetešnická. 

Obchodní kniha. Revize ţivnostenských úřadŧ. Výkon vetešnické činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011603 - ANAL 045840 

FENYK, Jaroslav - HLAVÁČEK, Jan - KROULÍK, Pavel 

Některé zvláštní zpŧsoby dokazování : 2. pokračování.  

In: Kriminalistický sborník. - 52, 2008, č. 5, s. 46 - 47, 1 obr.  

 Pokračování z č. 4/2008. Další zpŧsob dokazování. prověrka na místě činu (paragraf 

104e). Prověrka na místě je dŧkazní prostředek, spočívající v doplnění nebo upřesnění 

údajŧ dŧleţitých pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu, a to zpravidla 

za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného, poškozeného či svědka. Cíl prověrky 

na místě. Výslechy. Metodou dokumentace prověrky na místě je protokol. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011583 - ANAL 043997 

HUEBNER, Beth M. - BYNUM, Timothy S. 

The Role of Race and Ethnicity in Parole Decisions [Vliv rasy a etnika na 

rozhodování soudcŧ o podmíněném propuštění].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 4, s. 907 - 938, 6 tab., 1 

graf, lit. 64.  

 Zatím se jen málo studií zabývalo vlivem rasy a etnika na rozhodnutí o podmíněném 

propuštění. Náš výzkum byl proveden u skupiny mladých delikventŧ odsouzených v 

jednom americkém státě. Ukázalo se, ţe v případech podmíněného propuštění panuje 

velká diferenciace, pŧsobí zde mnoho demografických a komunitních faktorŧ. 

Pachatelé černé pleti čekají ve vězení na podmíněné propuštění delší dobu, neţ bílí 

pachatelé. Studie odhaluje další nesrovnalosti v rozhodování soudcŧ o podmíněném 

propuštění a zjišťuje, ţe vliv rasy a etnického pŧvodu delikventa hraje stále 

podstatnou roli. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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011585 - ANAL 043999 

JEHLE, Jörg-Martin - WADE, Marianne - ELSNER, Beatrix 

Prosecution and Diversion within Criminal Justice Systems in Europe. Aims and 

Design of a Comparative Study [Systém prokuratury a reforma trestního soudnictví v 

evropských zemích. Cíle a plány srovnávací studie].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 14, 2008, č. 2 - 3, s. 93 - 99, 

lit. 4.  

 Cíle a metody srovnávací studie o systému trestního soudnictví v jedenácti zemích 

Evropy. Koncepce trestního soudnictví a kompetence v trestním soudnictví v rŧzných 

evropských zemích. Úloha policie v trestním soudnictví. Závěr. 

NL - eng: PA: jv/2008 

 

011575 - ANAL 045154 

MADLIAK, Jozef - DZADÍK, Peter 

Detencia - aktuálna trestnoprávna úprava v Slovenskej republike.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s. 35 - 38, 1 obr., lit.  

 Druhy tzv. zabezpečovacích opatření v Dánsku, Německu a Polsku. Platný trestní 

zákon SR s účinností od 1. 1. 2006 rozšiřuje okruh ochranných opatření o institut 

detence. Případy (3), ve kterých mŧţe o umístění pachatele do detenčního ústavu 

rozhodnout soud. Účel detence. Paragraf 81 trestního zákona SR. Ochranné léčení 

uloţené soudem u nepříčetných pachatelŧ. Rozhodování o detenci a potřeba 

kvalifikované obhajoby. Trestní zákon k době trvání detence, propuštění, apod. 

CZ - sla: PA: bv/2008 

 

011584 - ANAL 043998 

PATERNOSTER, Raymond - BRAME, Robert 

Reassessing Race Disparities in Maryland Capital Cases [Nový prŧzkum rasové 

disparity v případech udělení trestu smrti ve státě Maryland]. 

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 46, 2008, č. 4, s. 971 - 1008, 4 tab., 

lit. 63.  

 Dosavadní studie ukázaly, ţe rasová diskriminace se projevuje také při udělování 

trestu smrti. Kdyţ černý pachatel zabije bílou oběť, je pravděpodobnost udělení trestu 

smrti podstatně vyšší, neţ v opačných případech. Přehled výzkumných studií z 

posledních let. Charakteristika jednotlivých případŧ. Srovnání a analýza. Výsledky 

výzkumu, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 
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011563 - ANAL 045698 

PODHRÁZKÝ, Milan 

Vyšetření na alkohol u řidiče.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 11, s. 489 - 490.  

 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR se řidič nemŧţe zprostit povinnosti 

porobit se lékařskému vyšetření s odběrem krve či moči ke zjištění, zda je ovlivněn 

alkoholem, ani s odvoláním na zdravotní riziko či časovou zaneprázdněnost. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011577 - ANAL 045156 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Zvykové právo jako právní základ bezpráví? 

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s.  61 - 62, lit. 1.  

 K podstatě, významu a uplatňování albánského zvykového práva Kanun des Lek 

Dukagjini (KLD) u etnických Albáncŧ v prŧběhu dějin a v současnosti. Trestní právo 

podle KLD. Krevní msta, KLD, trestná činnost a kriminalita. Příklady. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011573 - ANAL 045153 

SEDLÁČKOVÁ, Běla - SEDLÁČEK, Petr 

Vyšetření při ovlivnění alkoholem aneb jenom dýchnout nestačí.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, s. 33 - 35.  

 Problematika zjišťování, zda je řidič pod vlivem alkoholu, či nikoliv. Rozdílnost 

kontrol na alkohol. K pouţívaným nespecifickým metodám zjišťování hladiny 

alkoholu v krvi a k určité nedokonalosti v ČR pouţívaných dechových analyzátorŧ. 

Některé prameny právní úpravy ohledně analýzy krve provedené podle zákona a 

odborně správně. K diskuzi o návrhu zákona, kde by mj. bylo dostačující zjištění jen 

dechovým analyzátorem. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011571 - ANAL 045151 

SLÁMA, Jiří 

Licenční smlouva.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 12, 26 - 28, lit. 11.  

 Licence, licenční smlouva, licence výlučná nebo nevýlučná, aktivní nebo pasivní. 

Systém právní úpravy licence v ČR, právní úprava licenční smlouvy v obchodním  
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zákoníku . Podstatné části licenční smlouvy. Licence na ochrannou známku. 

Nedostatky právní úpravy licenční smlouvy, návrhy na řešení.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

011587 - ANAL 045699 

SYLLOVÁ, Jindřiška 

Kauza Lisabon - Ústavní soud (tentokrát) jednotný.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 23, úv.str. 2.  

Řízení Ústavní soudu ČR o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním přádkem ČR 

jako první případ preventivní kontroly mezinárodních smluv. Stručný rozbor nálezu 

Ústavního soudu, který potvrdil, ţe Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o EU 

a Smlouvu o zaloţení ES není v rozporu s ústavním pořádkem ČR.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011562 - ANAL 045697 

VANTUCH, Pavel 

Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a financování 

terorismu : [Část 1]. 

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 11, s. 33 - 48.  

 Informace o obsahu a cílech nové právní normy zaměřené proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu. Legalizace výnosŧ z trestné činnosti, její současná a 

předchozí právní úprava. Účel nové úpravy, základní pojmy (povinná osoba, 

financování terorismu, obchod, příkaz klienta, skutečný majetek, korespondenční  

bankovní vztah, jiné obdobné osoby). Identifikační údaje pro účely zákona. Podezřelý 

obchod, základní povinnosti povinných osob, provádění identifikace, uchovávání 

informací, oznámení podezřelého obchodu. Pokr. v dalším čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

011554 - ANAL 045692 

ZBÍRAL, Robert - MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra 

Mŧţe ano znamenat zároveň ne? : Institut prohlášení v Radě Evropské unie a jeho 

praktické dopady. 

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 7, s. 3 - 10.  

 Analýza skrytého institutu prohlášení, který slouţí delegacím v Radě EU k vyjádření 

názoru na přijatá rozhodnutí - včetně závazných právních aktŧ. Pŧvod prohlášení, 

jeho účel, hodnocení jeho váhy v právní rovině a praktické následky uţívání. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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011612 - ANAL 045474 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Novelizace zákona o zaměstnanosti.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 11, s. 3 - 12.  

 Navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti (zákony č. 435/2004 Sb.a č. 326/1999 

Sb.), zásadní změny, které tento legislativní návrh přináší do našeho právního řádu od 

1. ledna 2009, včetně zpřísňování předpisŧ o nelegální práci cizincŧ a postihu 

nelegální práce. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011629 - ANAL 045700 

DRGONEC, Ján 

Sloboda prejavu z pohľadu de constitutione ferenda.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 11, s. 1495 - 1517.  

 Platná právní úprava svobody projevu a práva na informace v Ústavě SR a její 

srovnání se základními prameny mezinárodního práva (Evropská smlouva o lidských 

právech, Pakt OSN o občanských a politických právech a další). Svoboda projevu z 

pohledu porovnávacího ústavního práva. Přednost mezinárodních smluv před 

vnitrostátními zákony. Zákaz cenzury. Ochrana před ovládnutím trhu s médii jednou 

osobou nebo malou skupinou osob. Masmediální licence, právo na odpověď. Význam 

masmediálního práva. Některé rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011665 - ANAL 045715 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŦR 

Kadi: i osoby napojené na terorismus mají právo na spravedlivý proces 

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 8, s. 40 - 45.  

 Revize dopadŧ právních předpisŧ přijatých Evropskými společenstvími v souvislosti 

s bojem proti terorismu a vztah rozhodnutí Evropského soudního dvora k normám 

OSN, zejména Rady bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011640 - ANAL 045705 

FEKETE, Imrich 

Medzinárodná jurisdikcia súdu pri cezhraničnej dopravnej nehode : Z aspektu 

komunitárneho práva. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 11, s. 1596 - 1610.  
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Otázka mezinárodní pravomoci soudŧ konat ve věcech náhrady škody zpŧsobené 

provozem motorového vozidla se zvláštním dŧrazem na mezinárodní právo soukromé. 

Analýza rozsudku Evropského soudního dvora z 13.12.2007 c-463/06. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011623 - ANAL 045480 

HORNÍK, Jan 

Praktické aspekty spojené s aplikací paragrafu 95 odst. 2 zákona o obcích.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 25, s. 16 - 17.  

 Ustanovení paragrafu 95 odst. 2 zákona o obcích stanoví jednu ze základních 

povinností obce, která je zkoumána při kontrole výkonu samostatné pŧsobnosti obce. 

Dŧsledky nedodrţování této povinnosti, t.j.dŧsledky nepodepsání návrhu zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce, právo člena zastupitelstva obce podat námitky proti 

zápisu. Právo občanŧ obce nahlíţet do zápisu ze zasedání zastupitelstva i v těchto 

případech a upravené termíny námitek v jednacím řádu zastupitelstva. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011619 - ANAL 045476 

JOUZA, Ladislav 

Skončení pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 11, s. 17 - 21.  

 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně úkolŧ zaměstnancŧ, technického vybavení, o sníţení 

stavu zaměstnancŧ za účelem zvýšení efektivnosti práce, jiné organizační změny. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011658 - ANAL 045872 

KOMÁREK, Jindřich 

Řídíme vozidla s právem přednostní jízdy ... Výše škody : 4. díl.  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 46 - 47, 4 obr.  

 Pokračování z č. 5/2008. Novinky, které se dotknou nejširší motoristické veřejnosti, 

tak i policistŧ, hasičŧ a záchranářŧ. Jedná se o výše škody, při které vznikne po 

dopravní nehodě povinnost přivolat na místo policisty. Povinnost přivolat na místo 

dopravní nehody policisty od 1.1.2009, pokud výše škody je nad 100 000. Účelem 

této změny je od počátku sníţit počet výjezdŧ policistŧ k tzv. "malým dopravním 

nehodám". Právní rozpory zákona. Dalším subjektem, který je na této problematice 

přímo zainteresován, jsou pojišťovny. Ukázka euroformuláře k záznamu o dopravní 

nehodě. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011620 - ANAL 045477 

KROUPA, Jiří 

Zákonné odchylky od obecné místní příslušnosti orgánŧ daňové správy ve světle 

judikatury Nejvyššího správního soudu.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 25, příl. s. 1 - 11.  

 Vymezení územní pŧsobnosti orgánŧ státní správy, respektive orgánŧ daňové správy 

(zákon č. 531/1990 Sb., příl. č. 1 a příl. č. 3). Zákonné odchylky od obecné místní 

příslušnosti územních finančních orgánŧ. Přípustnost těchto odchylek podle 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011632 - ANAL 045701 

ĽALÍK, Tomáš 

Súčasné problémy zhromaţďovacieho práva na Slovensku.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 11, s. 1523 - 1535.  

 Institut shromaţďovacího práva jako základní politické, lidské a ústavní právo. 

Pojmové znaky tohoto práva. Jeho zákonná úprava na Slovensku a srovnání s právní 

úpravou českou a polskou. Přestupky proti shromaţďovacímu právu, povinnosti 

účastníkŧ shromáţdění, problematika anonymity účastníkŧ. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011638 - ANAL 045704 

REPÍK, Bohumil 

K otázke účinnosti dôkazov získaných na základe priznania vynúteného hrozbou 

mučenia.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 11, s. 1536 - 1544.  

 Problematika přípustnosti dŧkazŧ získaných na základě hrozby mučení nebo 

poniţujícím a nelidským zacházením. Analýza kauzy Gäfgen - skutkový stav případu, 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, problematika spravedlnosti. Absolutní 

zákaz vynucování výpovědi mučením, jeho hrozbou nebo nelidským či poniţujícím 

zacházením.  

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011664 - ANAL 045714 

RYCHLÝ, Tomáš 

Právní úprava boje proti korupci a současná praxe : Rizika pro mezinárodní 

společnosti.  
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In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 8, s. 25 - 30, 2 tab.  

 Současná právní úprava v oblasti postihu korupce se zaměřením na korupci v 

soukromém sektoru a rozhodovací praxi českých vyšších soudŧ s dŧrazem na 

trestněprávní úpravu. Relevantní právní úprava - mezinárodní aspekty, pojmy úplatek 

a obecný zájem, trestnost aktivního a pasivního úplatkářství, trestnost korupce 

v obchodních vztazích. Připravovaná právní úprava. Rozhodovací činnost soudŧ. 

Právní rizika pro mezinárodní společnosti vyplývají především z toho, ţe česká právní 

úprava nemá stanovenu trestní odpovědnost právnických osob a v oblasti korupce 

nesplňuje některé mezinárodní standardy.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011670 - ANAL 045720 

ŘEHÁČEK, Oldřich 

K novému pohledu na jednání členŧ představenstva akciové společnosti v judikatuře 

Nejvyššího soudu ČR.  

In: Obchodní právo. - 17, 2008, č. 11, s. 2 - 15.  

 Problematika moţnosti člena představenstva k jednání jménem společnosti, i kdyţ k 

němu není sám oprávněn. Obchodní vedení akciové společnosti a jednání vedení 

jménem společnosti. Jednání statutárního orgánu. Zákonná omezení jednatelského 

oprávnění a vnitřní vymezení jednatelského oprávnění. Oprávnění k jednání jménem 

společnosti, zpŧsob jednání, vyloučení jednatelského oprávnění. Jednání odporující 

zpŧsobu jednání jménem společnosti. Jednání člena představenstva jménem 

společnosti. Plná moc člena představenstva. Judikatura Nejvyššího soudu ČR k této 

problematice. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011624 - ANAL 045481 

ŘEŘICHOVÁ, Daniela 

Jednotná právní norma pro úředníky státu i úředníky ÚSC.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 25, s. 22 - 23.  

Akce: Seminář tajemníkŧ městských a obecních úřadŧ ČR. Plzeň (ČESKÁ 

REPUBLIKA), 09.11.2008-11.11.2008.  

 Systém Czech POINT, jeho datové schránky a jejich vyuţívání. Základní registry pro 

zjišťování údajŧ orgány veřejné moci. Zákon o úřednících veřejné správy a o 

vzdělávání ve veřejné správě a informace o přípravě nového zákona. Sociální témata a 

pracovní právo v souvislosti se zaměstnanci veřejné správy. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

 

 

 



 21 

011634 - ANAL 045702 

ŠANTA, Ján 

Individuálna trestná zodpovednosť fyzických osôb pôsobiacich v organizačnej 

štruktúre právnických osôb.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 11, s. 1574 - 1584.  

 Právní úpravy a aplikační problémy spojené s pachatelstvím hospodářské kriminality. 

Moţnosti vyvozování trestní odpovědnosti konkrétních fyzických osob na základě 

analýzy právní úpravy postavení fyzických osob podle občanského zákoníku a 

především postavení právnických osob podle zákoníku obchodního. Instituty 

pachatelství, spolupachatelství, účastnictví, zavinění. Vyvození dŧvodnosti zakotvení 

trestní odpovědnosti právnických osob v právním řádu SR. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011663 - ANAL 045713 

ZVÁNOVEC, Vít - NONNEMANN, František 

Ochrana osobních údajŧ nezletilcŧ.  

In: Jurisprudence. - 17, 2008, č. 8, s. 18 - 25, 1 tab.  

 Definování pojmŧ osobní údaje, děti, nezletilí. Institut zletilosti a jeho stanovování 

věkem (u nás 18 let) nebo manţelstvím. Právo na ochranu osobních dat a soukromí z 

hlediska Evropské úmluvy o výkonu práv dětí. Promítnutí principŧ ochrany nezletilcŧ 

do právního řádu. Problematika souhlasu se zpracováním osobních dat, informační 

povinnost, neudělení nebo odvolání souhlasu. Povinnosti zákonného zástupce 

nezletilého. Specifické oblasti zpracování osobních dat (školství, zdravotnictví, 

elektronická komunikace). Svéprávnost nezletilých. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011708 - ANAL 045742 

AULICKÝ, Petr 

Oprávnění nejvyššího státního zástupce dle zákona o rodině.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 77 - 82, 6 tab.  

 Problematika popření otcovství po uplynutí preklusivní lhŧty v zákoně o rodině. 

Vývoj tohoto institutu, současná právní úprava (právní povaha, podmínky uplatnění 

postupu, procesní postup). Statistiky. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011699 - ANAL 045733 

BERDYCH, Martin - ZWETTLEROVÁ, Ingrid 

Náleţitosti a forma rozhodčí doloţky.  
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In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 24, s. 891 - 904.  

 Arbitráţ (rozhodčí řízení) a její postavení v mezinárodních obchodních vztazích. 

Rozhodčí doloţka jako ujednání smluvních stran o tom, ţe své spory podřizují 

dohodnutému stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Její součástí mohou být i 

procesní pravidla. Podmínky platnosti rozhodčí doloţky, její náleţitosti a forma. 

Dŧsledky nedostatkŧ v náleţitostech a formě rozhodčí doloţky. Právní úpravy v 

rŧzných zemích. Návrhy de lege ferenda k této problematice. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011703 - ANAL 045737 

ČENTÉŠ, Jozef 

Prokuratúra v Slovenskej republike - ústavné limity a pôsobnosť v trestnej oblasti. 

 In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 18 - 26.  

 Ústavní postavení prokuratury v slovenském právním řádu a v dalších právních 

předpisech. Organizace a pŧsobnost prokuratury, její vojenská součást a Úřad 

speciálního prokurátora. Oprávnění Generálního prokurátora, Pŧsobnost prokuratury 

v trestních věcech a v trestním řízení (dozorová funkce, přípravné řízení, řízení před 

soudem, rozhodování o stíţnostech atd.). 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

011698 - ANAL 045732 

ČERNÝ, Pavel 

K rozhodování správních soudŧ o návrzích na odklad vykonatelnosti ţaloby.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 24, s. 887 - 891.  

 Rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku správní ţalobě má pro ochranu 

práv ţalobce klíčový význam. Charakter rozhodnutí, přípustnost kasační stíţnosti. 

Nejednotnost a nesystematičnost judikatury. Odkladný účinek ţalob ve věcech zásahŧ 

do ţivotního prostředí. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011679 - ANAL 045728 

FASTNER, Jindřich 

K dokazování a posuzování předběţných otázek u samostatně stíhaných pachatelŧ.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 12, s. 379 - 380.  

 Problematika postupu soudu v trestním řízení, kdy jeden ze spolupachatelŧ byl jiţ 

pravomocně odsouzen. Prŧběh dokazování v tomto případě. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011678 - ANAL 046004 

KOCOUREK, Tomáš 

Informační funkce katastru nemovitostí ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 7, s. 385 - 401, lit. 31.  

 Katastr nemovitostí je především chápán jako informační systém, ve kterém jsou 

evidovány nemovitosti a právní vztahy k nim. Rozsah informační základny katastru je 

však mnohem širší, katastr je zdrojem informací, které slouţí k ochraně práv k 

nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně ţivotního prostředí, 

zemědělského, lesního a pŧdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, 

pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a 

statistické a pro tvorbu dalších informačních systémŧ. Předmětem tohoto článku je 

hlubší pohled na informační funkci katastru nemovitostí ve vztahu k ochraně 

ţivotního prostředí. Existuje úzký vztah mezi právními vztahy k nemovitostem a  

územní ochranou sloţek ţivotního prostředí, neboť dochází k omezení věcných práv 

ve prospěch ochrany ţivotního prostředí (čl.11 odst.3 Listiny základních práv a 

svobod).  

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

011709 - ANAL 045743 

KOUKAL, Pavel 

Veřejný ochránce práv a ţaloba ve veřejném zájmu.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 84 - 86.  

 Problematika účasti veřejného ochránce práv v procesu podávání ţaloby ve veřejném 

zájmu podle ustanovení správního řádu a postavení státního zástupce. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011704 - ANAL 045738 

PRÍBELSKÝ, Patrik 

Prokuratúra v ústavnom systému Slovenskej republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 26 - 33.  

 Veřejná ţaloba jako dŧleţitý orgán ochrany práva. Základní úprava postavení 

Prokuratúry SR v Ústave SR. Postavení, činnost a pŧsobnost prokuratury v oblasti 

trestní a v netrestní pŧsobnosti (dozor nad zachováváním zákonnosti orgány veřejné 

správy). Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR jako speciální orgán 

veřejné ţaloby pro trestní stíhání korupce a organizované kriminality. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

011695 - ANAL 045729 

PRŦCHA, Petr 

Změny v úpravě ţivnostenského podnikání.  
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In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 12, s. 504 - 514.  

 Nejvýznamnější změny, které přinesla novelizace ţivnostenského zákona (č. 

130/2008 Sb.). Ţivnostenské oprávnění, rozsah pŧsobnosti zákona, subjekty 

ţivnostenského podnikání, druhy ţivností. Vznik ţivnostenského oprávnění 

(ohlašovací a koncesované ţivnosti), změna a zánik ţivnostenského oprávnění. 

Kontrola ţivnostenského podnikání a ukládání sankcí v reţimu ţivnostenského 

zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011707 - ANAL 045741 

RŦŢIČKA, Miroslav 

Změny v postavení státního zástupce v souvislosti s připravovanou rekodifikací 

trestního práva procesního.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 62 - 69.  

 Navrhovaná rekodifikace trestního práva procesního mění významně postavení 

státního zástupce v trestním řízení. Zavádí formální dŧkazní břemeno státního 

zástupce ve stádiu projednání trestní věci v řízení před soudem. Východiska 

posuzování role státního zástupce v trestním procesu, problematika vyšetřujících 

soudcŧ. Zakotvení formálního dŧkazního břemene státního zástupce v řízení před 

soudem, posílení odpovědnosti obhájce. Státní zástupce v přípravném řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011694 - ANAL 046006 

ŠTENCEL, Václav 

(Ne)rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku ţalobě ve správním 

soudnictví a (ne)odŧvodňování rozhodnutí.  

In: Správní právo. - 41, 2008, č. 7, s. 424 - 431, lit. 24.  

 Povinnost o návrhu rozhodnout. Odkladný účinek ze zákona. Povinnost odŧvodnit 

rozhodnutí o odkladném účinku. Přezkum rozhodnutí Ústavním soudem. Odŧvodněná 

rozhodnutí. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

011696 - ANAL 045730 

VANTUCH, Pavel 

Nový zákon č. 253/2008 Sb.,proti legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a financování 

terorismu : [Část 2].  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 12, příl. s. 49 - 63.  

 Pokr. z č. 11/2008. Výklad zákona č. 253/2008 Sb. Kontrola povinných osob. Odklad 

splnění příkazu klienta. Další povinnosti povinných osob. Výjimky z povinnosti 

ohlašovat informace. Peněţní poštovní sluţba. Šetření podezřelého obchodu, trestní  



 25 

oznámení. Mezinárodní spolupráce. Výjimky ze zařazení mezi povinné osoby. 

Správní dozor, mlčenlivost, přeshraniční převozy, činnost celních orgánŧ, správní 

delikty, podzákonné předpisy a zákon č. 254/2008 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011700 - ANAL 045734 

Veřejná ţaloba v ústavním systému: Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference.  

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, 92 s..  

Akce: Veřejná ţaloba v ústavním systému [mezinárodní konference]. Brno (ČR), 

15.10.2008. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (ČR). Nejvyšší státní 

zastupitelství.  

 Prokuratura a státní zastupitelství v ústavním systému, úloha v trestních a netrestních 

věcech. Postavení státního zastupitelství a prokuratury v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, 

Rakousku, jejich organizace, struktura, kompetence. 

CZ - cze, sla: PA: bh/2009 

 

011697 - ANAL 045731 

WHELANOVÁ, Markéta 

Problémy české legislativy související s implementací práva ES/EU.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 24, s. 883 - 887.  

 Problémy implementace práva ES/EU, které mají přímý dopad na přehlednost české 

legislativy. Legislativní kvalita předpisŧ ES/EU: sloţitost a nepřehlednost, povaha 

předpisŧ a terminologie, nahrazování směrnic nařízeními, nadměrné odkazy, jazykové 

problémy. Pokusy o řešení této problematiky na evropské úrovni, vliv judikatury 

evropských soudŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011736 - ANAL 45492 

DOUBRAVA, Lukáš 

Nový metodický pokyn definuje kyberšikanu : O zpŧsobech, jak ji řešit, se však 

učitelé zatím nic nedozvědí.  

In: Učitelské noviny. - 112, 2009, č. 2, s. 12 - 13.  

 Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení. Projevy kyberšikany téţ vŧči 

pedagogŧm, kyberprostor i za hranicemi školy, strategie pro vyšetřování počáteční i 

pokročilé šikany. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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011710 - ANAL 045744 

KLEMENT, Petr 

Očekávaný vývoj Eurojustu s ohledem na návrh rozhodnutí Rady. 

In: Státní zastupitelství. - 6, 2008, č. 11 - 12, s. 88 - 92.  

 Návrh na posílení Eurojustu a jeho kompetencí. Nejvýznamnější změny (mandáty 

národních členŧ a rozšíření jejich pravomocí). Přesnější vymezení pŧsobnosti 

Eurojustu, zřízení Národních koordinačních systémŧ a Koordinační jednotky pro 

mimořádné události. Arbitrární role Eurojustu, vztahy se třetími zeměmi a  

institucemi, informační povinnost členských státŧ. Některé námitky, návrh rozhodnutí 

Rady EU a Lisabonská smlouva. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011743 - ANAL 045493 

KOLMAN, Petr 

Ochrana před nečinností ve správním řízení.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 17, 2008, č. 12, s. 16 - 19, 5 lit.  

 Činnost správních orgánŧ, zásada rychlosti správního řízení, zákonné lhŧty pro 

vydání rozhodnutí, pravomoci nadřízeného správního orgánu, dohled, sankce. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011741 - ANAL 045899 

KOPECKÝ, Zdeněk - HOŘÍN, Jaroslav - PAVLÍČEK, Kamil 

Kapitoly z mezinárodního a evropského dopravního práva.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 1, příloha s. 1 - 16, 13 tab.  

 Učební pomŧcka pro studenty Policejní akademie ČR. Obsah textu si klade za cíl 

zmapovat historickou a současnou úlohu hlavních mezinárodních institucí na 

formování evropského dopravního práva ve vazbě na závazné úmluvy a dohody, 

současně však i na mezinárodní preventivní úsilí o formování mezinárodního 

evropského dopravně bezpečnostního právního vědomí. Mezinárodní úmluvy o 

silničním provozu a jeho transformace do našeho právního řádu. Základní 

mezinárodní smluvní dokumenty OSN a harmonizující strategické aktivity v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu - jejich vývoj a současný stav. Evropská unie a 

bezpečnost silničního provozu. Evropské sdruţení dopravní policie - TISPOL. 

Mezinárodní dokumenty k problematice dopravních nehod dětí a adolescentŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011729 - ANAL 045891 

SEDLÁK, Petr 

Dŧsledky rozhodnutí v řízení o navrácení dítěte pro stanovení příslušnosti soudu k 

rozhodnutí o výchově.  
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In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 1, s. 13 - 17.  

 Právní úprava příslušnosti soudu po rozhodnutí o nenavrácení dítěte je velmi 

komplikovaně řešena řadou právnických předpisŧ, z nichţ na národní úrovni je třeba 

uvést jednak úpravu obsaţenou v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu 

(dále jen o.s.ř.) a dále kolizní úpravu obsaţenou v zákoně č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen ZMPS). Určení pravomoci dle 

ustanovení ZMPS. Určení pravomoci dle Haagských úmluv a dle Brusel II. bis. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011728 - ANAL 045890 

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka 

Práva a povinnosti pěstounŧ při zajišťování zdravotní péče o děti svěřené do 

pěstounské péče.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 1, s. 10 - 12.  

 Pěstouni, kterým je svěřeno do pěstounské péče, nejsou zákonnými zástupci tohoto 

dítěte. Oblast zajištění zdravotní péče pro děti v pěstounské péči. Registrace dítěte u 

praktického lékaře pro děti a dorost. Registrace dítěte u zdravotní pojišťovny. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 

 

011627 - ANAL 045856 

BOJANOVSKÝ, Josef 

Inteligentní budova - "Řídící, bezpečnostní a informační systémy moderních budov".  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 8 - 19, 18 obr, 3 schéma.  

 Termín a pojem "inteligentní budova". Integrace systémŧ, význam systémového 

integrátora. Systém řízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky. lokální řízení. 

Úroveň správy informací - operátorská pracovní stanice. Elektrická poţární 

signalizace (EPS). Zabezpečení a přístupový systém. Uzavřený televizní okruh 

(CCTV). Management energetického hospodářství. Systém hotelového managementu. 

Systém informací. Systém pro plánování a organizaci údrţby. Prostředky 

komunikace. Realizace decentralizovaných koncepcí prostřednictvím LON. Realizace 

projektu inteligentní budovy. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011628 - ANAL 045857 

HUSÁK, Miroslav 

Senzory a mikrosystémy pro řízení a bezpečnost inteligentních budov.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 20 - 28, 19 obr, 3 tab., lit. 16.  
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Pojem "inteligentní budova". Vysvětlení dalších pojmŧ. Oblasti vybraných funkcí 

inteligentního domu. Komunikace a přenos dat vně a uvnitř systému. Bezpečnost 

technologie. Biometrické identifikační systémy. Porovnání základních vlastností 

biometrických systémŧ. Moderní elektronické prvky pro monitorování a řízení 

inteligentních budov. Kategorie TGS senzorŧ plynŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011635 - ANAL 045861 

IVANKA, Ján 

EMC napájecích zdrojŧ malého výkonu v prŧmyslu komerční bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 50 - 51, 3 obr.  

 Znakem napájecích obvodŧ je, ţe patří do skupiny a ve své návaznosti na sekundární 

obvody, které dělíme na obvody generování, regulační, řídící, budící, ochranné, ale i 

snímací. Uvedené obvody jsou charakteristické tím, ţe jsou v současné době tvořeny 

segmenty pro zpracování číslicových signálŧ s charakteristickými vysokými kmitočty 

a malými napětími. Význam pouţití síťových filtrŧ a přepěťových ochran u zařízení a 

modulŧ, které se vyuţívají v prŧmyslu komerční bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011631 - ANAL 045859 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Inteligentní budova aneb Facility Management z rŧzných úhlŧ pohledu.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 32 - 35.  

 Pojem "inteligentní budova". Jednotlivé subsystémy zajišťující základní funkce 

prostředí. Telekomunikační systémy. Systémy místní automatizace. Zabezpečení 

majetku a inteligentní budovy. Vzájemné vazby mezi technologiemi. Efektivita a 

efektivnost systémŧ inteligentní budovy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011637 - ANAL 045862 

NOVÁK, František 

Bezpečnost v hotelech.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 52 - 55, 1 obr.  

 Problematika bezpečnosti v hotelech. Výzkumy realizované v okrese Miami - Dade, 

které se zabývaly případy porušení zákona v hotelových zařízeních, jsou v mnohém 

shodné se situací, kterou známe např. s hotelovou kriminalitou ve vnitřní Praze. 

Zločiny proti hotelovým hostŧm. Data pro výzkum. Empirické výsledky výzkumu. 

Závěry a poznatky z výzkumu zaměřeného na hotelovou kriminalitu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011626 - ANAL 045855 

Od chytrých budov k chytrým městŧm.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 6, 1 obr.  

 Pojem "inteligentní budova". Koncepce inteligentní budovy klade dŧraz na 

vzájemnou provázanost jednotlivých systémŧ budovy. Objekty mají integrovaný 

management, tj. sjednocené systémy řízení, zabezpečení a správu budovy, včetně 

odpovídajících sluţeb. Výhody inteligentních budov. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011630 - ANAL 045858 

ŠENOVSKÝ, Michal - DUDÁČEK, Aleš 

Inteligentní budovy a jejich integrované systémy. 

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 29 - 31, 5 obr., lit. 7.  

 Problematika inteligentních budov. Ochrana člověka nacházejícího se v objektu. 

Problém zabezpečení v budovách stávajících, tak projektovaných. termín "inteligentní 

budova". Vyuţití stávajících bezpečnostních prvkŧ k informování, měření a regulaci 

např. EPS (Elektrická poţární signalizace), EZS (Elektrické zabezpečovací systémy), 

ACS (Systém kontroly vstupu), CCTV (Monitorovací kamerový systém). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011633 - ANAL 045860 

ŠTĚTINA, Kamil 

Současné trendy biometrických identifikací v přístupových a zabezečovacích 

systémech.  

In: Security magazín. - 15, 2008, č. 6, s. 42 - 49, 11 obr., lit. 4.  

 Představení a stručné srovnání v současnosti pouţívaných biometrických 

identifikačních metod - vyhodnocování otiskŧ prstŧ, geometrie ruky, oční duhovky, 

oční sítnice a 3D rozpoznání obličeje. Zhodnocení pouţitelnosti jednotlivých metod 

pro elektronické přístupové systémy a zabezpečovací systémy obecně. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

011646 - ANAL 045866 

CIKRT, Tomáš 

Vysvětlující komentář Ministerstva zdravotnictví k připomínkám k návrhu zákona o 

zdravotnické záchranné sluţbě, které jsou uvedeny v rozhovoru s doktorem 

Schwarzem.  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 6, 1 obr.  

 Nový zákon o zdravotnické záchranné sluţbě je z hlediska legislativního potřebný, 

protoţe pouze zákon podle legislativních pravidel vlády mŧţe ukládat povinnosti 

(krajŧm, ministerstvŧm, jednotlivým subjektŧm), ale také pouze zákon mŧţe dát 

členŧm výjezdových skupin oprávnění k vyţádání pomoci či vstupu na cizí pozemek. 

Další připomínky - odst. 3, 4, 6, 7. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011686 - ANAL 045881 

DITTRICH, Daniel - NĚMCOVÁ, Barbora - UHLÍŘOVÁ, Lenka 

Priority českého předsednictví.  

In: 112. - 7, 2008, č. 12, s. 21 - 23, 1 obr.  

 Priority českého předsednictví v oblasti civilní ochrany. Zvýšení informovanosti 

obyvatel EU o problematice civilní ochrany s cílem zvýšit jejich povědomí o 

moţnostech prevence, varování před mimořádnými událostmi a vhodném chování 

během mimořádných událostí. Zlepšení práce "Monitorovacího a informačního 

střediska a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi. Zřízení 

Evropské vzdělávací sítě odborné přípravy pro civilní ochranu a humanitární operace. 

Rozvoj evropské schopnosti boje proti hrozbám zbraní hromadného ničení. Schválení 

a operační nasazení modulŧ civilní ochrany. Prevence katastrof na úrovni EU. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011656 - ANAL 045870 

JUNGWIRTOVÁ, Jana - SLADKÝ, Martin 

Pomáhají také slova aneb Kdyţ si dá hasič přilbu do podpaţdí ....  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 40 - 41, 2 obr.  

 Pokyn GŘ HZS ČR č. 30 ze dne 25.7.2008 zřizuje systém poskytování 

posttraumatické péče, a to jak příslušníkŧm, tak občanským zaměstnancŧm HZS ČR, 

kteří proţili traumatizující událost v souvislosti s plněním sluţebních nebo pracovních 

úkolŧ. tento systém péče je postaven na tzv. TPP - týmy posttraumatické péče, kdy 

kaţdý kraj má zřízen svŧj tým, jehoţ činnost řídí koordinátor – psycholog HZS 

daného kraje. Do práce týmu také patří péče o oběti mimořádných událostí. Rozhovor  
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s M. Sladkým, velitelem druţstva slouţícího na směně C HZS ČR Zlínského kraje o 

práci TPP. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011676 - ANAL 045726 

NOVOTNÁ, Jaroslava - ŠVARC, Michael 

Posílení pravomocí Eurojustu - naděje pro Evropu spolupracující v trestních věcech?.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 12, s. 358 - 367.  

 Rozhodnutí Rady EU 2002/187/SVV ze dne 28/2/2002 o vytvoření jednotky pro 

soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závaţné trestné činnosti. 

Další dokumenty vztahující se k zaloţení a činnosti Eurojustu (OJ L 63, 6.3.2002, 

rozhodnutí Rady 2003/659/SVV z 18.6.2003, OJ L 245, 29.9.2003). Vymezení 

činnosti Eurojustu. Sloţení, cíle, kompetence, úkoly. Pravomoci a postavení 

vnitrostátních členŧ, vztahy se třetími státy. Vztahy Eurojustu a Evropské justiční sítě. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011672 - ANAL 045722 

PACINDA, Štefan 

Síťová analýza a metoda KARS.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 19, 2008, č. 1, s. 31 - 49, 

lit. 6.  

 Síťová analýza je metoda, jejímţ jedním ze základŧ je metoda kritické cesty (Critical 

Path Method - CPM), coţ je pak deterministická metoda, která předpokládá pevně 

dané doby trvání dílčích činností a neuvaţuje jejich změny. Síťová analýza je 

pouţívána jako účinná metoda operačního výzkumu. Vyuţívá graficko-analytických 

metod pro plánování, řízení a kontrolu sloţitých návazných procesŧ (projektŧ). 

Matematickým základem síťové analýzy je teorie grafŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011682 - ANAL 045877 

RYBÁŘ, Pavel 

Potlačení a hašení poţáru.  

In: 112. - 7, 2008, č. 12, s. 8 - 9, 4 obr., 1 tab., lit. 7.  

 Poţární problematika - terminologie. Článek by měl napomoci i vzdělávacím 

zařízením ke správné interpretaci popisovaných termínŧ a jejich zavedení do poţární 

teorie a podvědomí. Termín "potlačit poţár", "zařízení pro potlačení poţáru", 

suppression" ve významu hasicí - vysvětlení těchto pojmŧ. Stabilní hasicí zařízení s 

deklarací potlačení a uhašení poţáru. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011644 - ANAL 045865 

SAADOUNI, Štěpánka - SCHWARZ, Zdeněk 

Zákon o zdravotnických záchranných sluţbách je sebezničující, tvrdí senátor a ředitel 

praţské záchranky Zdeněk Schwarz.  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 4 - 5, 2 obr.  

 Nový zákon o záchranných sluţbách. Rozhovor o tomto zákonu se Z. Schwarzem, 

senátorem a ředitelem praţské záchranky. Chyby, které ředitel záchranky vidí na 

zákoně o ZZS. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011657 - ANAL 045871 

STUCHLÍK, Dušan 

Čenich proti ţhářŧm.  

In: Rescue report. - 2008, č. 6, s. 42 - 45, 6 obr.  

 Hledání dŧkazŧ při ţhářství či poţárŧ za pomocí vycvičených policejních psŧ. Psi 

jsou vycvičeni, aby hledali místo, kde se nacházely hořlavé látky, které ţháři 

nejčastěji pouţívají k zaloţení poţáru. Díky tomu jsou pak vyšetřovatelé schopni 

určit, kde a jak poţár vznikl. Pachové práce psŧ. Rozhovory dvou psovodŧ o této 

práci se psem při vyhledávání stop a příčin poţárŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011687 - ANAL 045882 

SVOBODA, Miloš 

Proměny a perspektivy HZS ČR z pohledu civilní nouzové připravenosti. 

In: 112. - 7, 2008, č. 12, s. 24 - 25, 3 obr.  

 Zásahová činnost jednotek poţární ochrany nabývá stále komplexnější podoby. 

Poţární prevence. Preventivně výchovná činnost. Výzkum a vývoj. Plánování rozvoje 

území. Mezinárodní aktivity. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011675 - ANAL 045725 

ŠÁMAL, Pavel 

Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti 

dŧkazu ve věcném záměru trestního řádu.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 12, s. 349 - 357.  

 Věcný záměr nové kodifikace trestního řádu, zejména úprava provádění dokazování 

v hlavním líčení a problematiky neúčinnosti dŧkazŧ. Dokazování jako trestním řádem 

vymezený postup orgánŧ činných v trestním řízení a jeho účel. Opatřování dŧkazŧ o 

skutečnostech dŧleţitých pro trestní řízení, provedení takových dŧkazŧ v hlavním  
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líčení a veřejném zasedání soudu zásadně za aktivní role obţaloby i obhajoby, 

procesní zachycení, zhodnocení skutkových okolností z nich vyplývajících. Rozbor 

této problematiky a úprava neúčinnosti dŧkazŧ ve věcném záměru trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011684 - ANAL 045879 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva ve Francii.  

In: 112. - 7, 2008, č. 12, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Francie je jedním z mála státŧ západní Evropy, kde zřizovatelem jednotek poţární 

ochrany není nejniţší stupeň veřejné správy - obec, ale departement, coţ je územní 

jednotka odpovídající z hlediska velikosti v našich podmínkách území mezi okresem 

a samostatným krajem. Dalším charakteristickým rysem je značný vliv státu na 

činnost nestátních, privátních a veřejnoprávních organizací, především v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Legislativní podklady. Hasiči, sluţba pro koordinaci urgentní 

mobilní reanimace (pohotovostní lékařské sluţby), Červený kříţ - charakteristiky. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011673 - ANAL 045723 

TOMÁŠEK, Tomáš - PIVOVARNÍK, Ján 

Ochranný systém metra.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 19, 2008, č. 1, s. 51 - 58.  

 V případě mimořádné události lze k ochraně obyvatelstva vyuţít i ochranné systémy 

podzemních dopravních staveb. Problematika ochranného systému praţského metra, 

jeho podstata, ochranné vlastnosti, zajištění jeho plynotěsnosti a tlaková odolnost. 

CZ - cze: PA: bh/2009 


