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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

011797 - ANAL 042983 

BERNATOVÁ, Vlasta - SŦVA, Jiří 

Domácí násilí za Kavkazem.  

In: Hlásí se policie. - 12, 2008, č. 12, s. 26, obr.  

 Informace o dvou realizovaných bilaterálních projektech Střední policejní školy MV 

v Praze, týkajících se problematiky domácího násilí, jeho prevence a represe, 

uzavřené s gruzínskou nevládní organizací AVNG a arménskou nevládní organizací 

WRC. Situace v oblasti domácího násilí v Gruzii a Arménii. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011842 - ANAL 045757 

BRAUN, Jürgen 

Wirksame Kontrollen grenzüberschreitender Abfalltransporte : Eine internationale 

Herausforderung [Účinné kontroly přeshraniční přepravy odpadu. Mezinárodní úkol].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 1, s. 22 - 25, 6 obr., 1 txt. příl.  

 Ilegální vývoz pouţitého zboţí a odpadŧ, zejména elektroniky a motorových vozidel, 

do zemí Asie a Afriky. Vznik nebezpečných skládek, ohroţení ţivotního prostředí. 

Boj proti této formě kriminality v Německu a na mezinárodním poli. Úkoly policie a 

celní správy při kontrolách transportŧ. Projekty EU, organizace INCE (International 

Network for Environmental Compliance and Enforcement). 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011847 - ANAL 046028 

BÜCHLER, Heinz - BRISACH, Carl-Ernst 

Wirtschaftskriminalität und Globalisierung - die Polizei vor neuen Herausforderungen 

: Ein Bericht über die BKA-Herbsttagung 2008 [Hospodářská kriminalita a 

globalizace - policie před novými úkoly. Zpráva o podzimním zasedání Spolkového 

kriminálního úřadu 2008].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 4 - 11, lit. 1.  

Akce: BKA-Herbsttagung 2008 [konference]. Wiesbaden (BRD), 12.11.2008 -

14.11.2008. Bundeskriminalamt (BRD).  

 Tématem zasedání byla hospodářská kriminalita v kontextu globalizace a 

celospolečenského vývoje. Cílem této konference bylo připravit zúčastněným 

odborníkŧm široké fórum, na kterém by byla zhodnocena současná situace a zpŧsoby 

potírání hospodářské kriminality v rŧzných podmínkách jednotlivých zemí, zejména 

za současné finanční krize. BRD - ger: PA: jv/2009 
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011816 - ANAL 042990 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Zvláštnosti viktimizace u trestných činŧ z nenávisti.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 4, s. 3 - 7.  

 V příspěvku se autorka zamýšlí nad zvláštnostmi viktimizace u trestných činŧ 

páchaných z nenávisti (hate crimes). Odpovídá na otázku v čem spočívají specifika 

viktimizace u těchto trestných činŧ a zda je viktimizace u trestných činŧ z nenávisti 

potenciálně rizikovější. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011838 - ANAL 046026 

FELTES, Thomas 

Aussagewert der polizeilichen Aufklärungsquote [O čem vypovídá míra objasněnosti 

trestných činŧ].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 36 - 41, 2 obr., lit. 34.  

 Míra objasněnosti trestných činŧ platí jako dŧleţité měřítko při hodnocení efektivity 

policejní práce. Zkušenosti však dokazují, ţe tyto údaje jsou často nesprávně chápány 

a někdy i zneuţívány. Přehled faktorŧ, které ovlivňují a zkreslují evidenci trestných 

činŧ a míru jejich objasněnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011828 - ANAL 045175 

HERZBERG, Amir 

Why Johny can't surf (safely) ? Attacks and defenses for web users [Počítačové 

ohroţení a obrana uţivatelŧ webu].  

In: Computers and Security. - 28, 2009, 1-2, s. 63 - 71, 5 obr., lit. 22.  

 Surfování v počítačové síti a ohroţení bezpečnosti počítače koncového uţivatele. 

Článek objasňuje zpŧsoby prolomení hesla. V praxi široce pouţívané protokoly 

SSL/TLS s asymetrickou kryptografií s veřejným klíčem nejsou automaticky naprosto 

odolné proti phishingu a jejich odolnost se výrazně sniţuje nedodrţováním pravidel. 

Metoda získávání hesel imitováním serverŧ. Podrobnosti k protokolŧm SSL/TLS z 

hlediska minimalizace a odstranění rizika phishingu. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

011790 - ANAL 045503 

Jak se mají piráti.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 2, s. 31 - 34, 15 obr.  

 Pirátství u somálských břehŧ, přepadání lodí piráty, zisky slouţí teroristŧm. 

Propojení zločineckých organizací, problémové dokazování trestnosti, tolerance ke  
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zločinu, popírání objektivní reality. Nejmodernější technologie narkomafie. Prognóza 

zlepšení situace, protiteroristické zásahy. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011863 - ANAL 045775 

KNAPPE, Ulrich 

Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit - Quo vadis? : Mehr Freiheit oder mehr 

Sicherheit [Kam kráčíš, policejní dopravně bezpečnostní práce? Více svobody nebo 

více bezpečnosti].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 57, 2009, č. 1, s. 8 - 11, 1 obr., 2 tab., 2 grafy.  

 Poznatky z mezinárodního semináře na Německé vysoké policejní škole. Analýza 

problematiky bezpečnosti silničního provozu. Celoevropské úsilí o sníţení dopravní 

nehodovosti a jejích následkŧ. Klíčové otázky této problematiky, rizikové skupiny 

(především senioři), sociální klima. Preventivní programy a kampaně, prognóza jejich 

(ne)úspěšnosti. Aktuální právní otázky spojené s rozmachem autoturismu (např. 

stíhání dopravních přestupkŧ a jejich sankcionování mimo hranice daného státu). 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011841 - ANAL 045756 

NOWAK, Andreas 

Wirtschaftskriminalität und Globalisierung [Hospodářská kriminalita a globalizace].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 1, s. 12.   

Akce: Wirtschaftskriminalität und Globalisierung [Herbstagung des 

Bundeskriminalamt]. Wiesbaden (NĚMECKO), 12.11.2008-14.11.2008.  

 Zpráva o závěrech kaţdoročního zasedání Spolkového kriminálního úřadu tentokrát 

věnovaného ekonomické kriminalitě. Dŧsledky globalizace v oblasti hospodářské 

kriminality - enormně vysoký potenciál škod, zmezinárodnění, resp. globalizace 

kriminality. Místo organizované kriminality ve struktuře kriminality hospodářské: 

bankovní a burzovní sektor, výrobkové pirátství, korupce, zneuţívání moderních 

komunikačních technologií. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011830 - ANAL 046024 

QERIMI, Islam - GASHI, Ardrit 

Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität in den Ländern Südosteuropas 

[Hospodářská a organizovaná kriminalita v zemích jihovýchodní Evropy].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 21 - 27, 1 obr., lit. 31.  

 Rychlý vývoj směrem ke globalizaci má i přes své pozitivní stránky také rysy 

negativní v tom, ţe otevírá nové moţnosti pro kriminalitu, zvláště hospodářskou. 

Autoři podávají přehled forem hospodářské a organizované kriminality, doloţený  
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statistickými údaji, v Albánii, Chorvatsku, Bosně-Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu, 

Srbsku a Makedonii. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011814 - ANAL 046020 

REUBAND, Karl-Heinz 

Sinkende Kriminalitätsfurcht in Zeiten steigender Kriminalitätsbedrohung ? : Eine 

Fallstudie zum Verhältnis objektiver und subjektiver Kriminalitätsbedrohung 

[Klesající strach z kriminality v době stoupajícího ohroţení kriminalitou ? Studie o 

vztahu mezi objektivním a subjektivním ohroţením].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 6, s. 416 - 

442, 4 tab., 2 grafy, lit. 110.  

 Podle statistik se Düsseldorf řadí mezi města s nejvyšší kriminalitou v Německu. 

Zvláště násilná kriminalita se zde, na rozdíl od ostatních německých měst, v 

posledních letech zvýšila. Studie zkoumá, jak se tento vývoj projevuje u místních 

obyvatel, pokud jde o strach z kriminality. Vychází z údajŧ z let 1997 aţ 2007. Místo 

zvýšeného strachu byl naopak zaznamenán menší strach z kriminality. Hlavním 

dŧvodem je zřejmě psychická adaptace. Obyvatelé pociťují kriminalitu jako běţné 

riziko kaţdodenního ţivota. Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011839 - ANAL 046027 

SCHRÖDER, Christian 

Die Komplexität internationaler Finanzmärkte - Einfallstor für Kriminalität : Referat 

anlässlich der BKA-Herbsttagung 2008 [Komplexnost mezinárodních finančních trhŧ 

- vstupní brána pro kriminalitu. Referát u příleţitosti podzimního zasedání  

Spolkového kriminálního úřadu].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 12 - 16, lit. 9.  

 Finanční trhy jsou dnes velmi úzce propojeny, tím se však situace stává mnohdy 

nepřehlednou. Účastníci finančního trhu tak podstupují rŧzná rizika. Rozbor současné 

situace na světových finančních trzích. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011862 - ANAL 045774 

SCHÜRMANN, Detlef 

Städtebauliche Kriminalprävention : Was birgt sich hinter diesem abstrakten Begriff? 

[Městská výstavba jako prostředek prevence kriminality. Co znamená tento abstraktní 

pojem?].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 54, 2009, č. 1, s. 3 - 6, 2 obr.  

 Plánování městské výstavby a její architektura jako prostředek prevence kriminality. 

Program Städtebauliche Kriminalprävention, jeho cíle, obsah, metody a nástroje.  
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Poznatky z policejních statistik a policejní praxe uplatňované v programu: lokalizace 

kriminality, její struktura, viktimizace obyvatel dané obytné čtvrti a jejich strach z 

kriminality. Poznatky plynoucí z výzkumu (teorie Defensible-Space, Broken-

window). Doporučení pro zajištění bezpečného bydlení: oţivení místa, 

několikagenerační bydlení, dosaţitelnost a přístupnost místa a sluţeb atd. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011815 - ANAL 046021 

SIMONSON, Julia - WERTHER, Judith - LAUTERBACH, Oliver 

Soziale und berufliche Einbindung junger Straftäter nach der Entlassung aus dem 

Jugendstrafvollzug [Společenská a pracovní reintegrace mladých delikventŧ po 

propuštění z výkonu trestu mladistvých].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 91, 2008, č. 6, s. 443 - 

457, 1 obr., 4 tab., lit. 55.  

 Studie vychází z údajŧ o 773 propuštěných delikventech ve věku mezi 15 a 26 lety ze 

šesti vazebních věznic v Německu. Z výsledkŧ lze usoudit, ţe osobní intervence a 

opatření týkající se pracovní činnosti během výkonu trestu mají sice vliv na výchovu 

k povolání, ale nemají přímý vliv na samotnou výdělečnou činnost po propuštění. 

Dŧleţitým faktorem je navazování kontaktŧ s moţnými budoucími institucemi 

profesního vzdělávání, a to jiţ během vazby. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011817 - ANAL 042991 

Zločin a předsudek.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 17, 2008, č. 4, s. 8 - 11.  

 Informace ze zprávy Victim Support k výzkumu trestných činŧ z nenávisti. Definice 

a cíle výzkumu. Poskytované sluţby, moţnosti a limity. Názory obětí a zdroje 

pomoci. Náměty na zlepšení sluţeb pro oběti trestných činŧ z nenávisti. O organizaci 

Victim Support. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

011870 - ANAL 046032 

BAYLON, Amélie - STAUFFER, Éric - DELÉMONT, Olivier 

Evaluation of the Self-Heating Tendency of Vegetable Oils by Differential Scanning 

Calorimetry [Schopnost samovznícení rostlinných olejŧ měřena metodou diferenciální 

kalorimetrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 6, s. 1334 - 1343, 8 obr., 3 tab., lit. 43. 
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Samovznícení rostlinných nebo ţivočišných olejŧ mŧţe být velmi dŧleţité při 

vyšetřování příčin poţáru. Chromatografie, spektrometrie a jódová zkouška zde 

nepřinášejí valné výsledky. Naproti tomu metoda DSC (Differential Scanning 

Calorimetry), která neměří chemické sloţení oleje, ale spíše jeho termodynamické 

chování, přináší výsledky velmi cenné. Metodou DSC byla zkoumána schopnost 

samovznícení u několika druhŧ rostlinných olejŧ. Popis celého experimentu. 

Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011914 - ANAL 046039 

BERK, Robert E. 

Automated SEM/EDS Analysis of Airbag Residue. II: Airbag Residue as a Source of 

Percussion Primer Residue Particles [Automatizovaná analýza SEM/EDS při 

zkoumání zbytkŧ airbagu. Část 2: Zbytky airbagu jako zdroj rŧzně zaměnitelných 

částic].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 1, s. 69 - 76, 22 obr., 1 tab., lit. 9. 

 Při analýze zbytkŧ airbagu bylo zjištěno, ţe některé airbagy obsahovaly částice 

shodné s částicemi povýstřelových zplodin (GSR). Článek uvádí seznam motorových 

vozidel, která jsou vybavena tímto typem airbagu a upozorňuje na tyto zaměnitelné 

částice, které mohou být omylem identifikovány jako povýstřelové zplodiny. Článek 

obsahuje instrukce pro analytiky, kteří provádějí rozbor částic pro účely soudního 

lékařství. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011873 - ANAL 046033 

BOND, John W. 

The Thermodynamics of Latent Fingerprints Corrosion of Metal Elements and Alloys 

[Termodynamika koroze latentních otiskŧ prstŧ u kovových prvkŧ a slitin].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 6, s. 1344 - 1352, 10 obr., 3 tab., lit. 

24. 

 Nová metoda vizualizace latentních otiskŧ prstŧ na povrchu kovŧ a slitin při korozi. 

Přehled pouţitých materiálŧ. Popis metody. Výsledky a diskuse. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011917 - ANAL 046040 

BROWN, Adam G. - SOMMERVILLE, Daniel - REEDY, Brian J. - SHIMMON, 

Ronald G. - TAHTOUH, Mark 

Revisiting the Thermal Development of Latent Fingerprints on Porous Surfaces : New 

Aspects and Refinements [Nová aplikace termálního vyvolání latentních otiskŧ prstŧ 

na porézním povrchu. Nové aspekty a zdokonalení dřívějších postupŧ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 1, s. 114 - 121, 11 obr., lit. 11. 
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 Otisky prstŧ na rŧzném povrchu byly vystaveny teplotě cca 300 st. Celsia v časových 

periodách od 10 do 20 vteřin. Bylo vyzkoušeno několik těchto metod. Po kratších  
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periodách byly znatelné fluorescenční otisky. Byly kvalitnější a kontrastnější, neţ při 

předchozích výzkumech. Popis dřívějších metod a porovnání se současnou metodou. 

Moţnosti zpracování nových výsledkŧ v laboratořích. Perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011826 - ANAL 046022 

GRELLNER, Wolfgang 

Stromtod in der Haftanstalt [Smrt elektrickým proudem ve vězení].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 5 - 6, s. 145 - 151, 6 obr., lit. 13. 

 Případ 21letého muţe, který si ve vězení neúmyslně přivodil smrtelné zranění 

elektrickým proudem. Bylo obtíţné stanovit příčinu smrti, protoţe k ní došlo 

neobvyklým zpŧsobem a stopy byly málo znatelné. Pomocí několika nástrojŧ 

(vidliček, nádoby na vodu, šňŧry k rádiu) si muţ sestrojil jakýsi "ponorný ohřívač 

vody". Při manipulaci s přístrojem byl zabit elektrickým proudem. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011804 - ANAL 046019 

LUTERMANN, Rainer 

Die polizeiliche Tat-, Unfall- und Einsatzortarbeit. Einsatz von modernen 

Ermittlungsmethoden [Policejní práce na místě činu a místě nehody. Nasazení 

moderních vyšetřovacích metod].  

In: SIAK Journal. - 2008, č. 4, s. 28 - 34, 6 obr. 

 Zobrazení místa činu má větší význam, neţ zpráva o místě činu. Zkušenosti ze 

soudních procesŧ ukazují, ţe při dŧkazním řízení se zřídka bere zřetel na zprávu o 

místě činu, resp. na popis místa činu. Změření místa činu laserovým scannerem. 

Moderní fotografická technika při zobrazení místa činu. Kombinace měřicí a  

fotografické techniky. Je nutno dát přednost videotechnice před úředními spisy, ale 

někdy je obtíţné přesvědčit o tom příslušné činitele. Ve zprávách z místa činu vţdy 

hrozí nebezpečí subjektivního názoru pozorovatele, a to i při objektivních (nebo o 

domněle objektivních) popisech. Závěr. Nové moţnosti pro pouţití laserových 

scannerŧ. 

AUT - ger: PA: jv/2009 

 

011866 - ANAL 046031 

NICKLAS, Janice A. - BUEL, Eric 

A Real-Time Multiplex SNP Melting Assay to Discriminate Individuals 

[Několikanásobná zkouška SNP v reálném čase za účelem rozlišení jedincŧ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 53, 2008, č. 6, s. 1316 - 1324, 5 obr., 7 tab., lit. 35. 

 Přednosti nové metody SNP (single nucleotide polymorphism). Zkoumání vzorkŧ z 

místa činu a dalších vzorkŧ. Touto metodou je moţno rozlišit 95 aţ 99 procent vzorkŧ  
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od rŧzných jedincŧ. Je mnohem levnější neţ analýza STR a pouţívá reálný čas reakce 

PCR. Popis zkoušky. Výsledky a diskuse. USA - eng: PA: jv/2009 

011853 - ANAL 046029 

SCHWEITZER, Wolf - BÄR, Walter - KELLER, Morten 

Rechtsmedizinische Interpretation von Verletzungen [Soudnělékařská interpretace 

úrazŧ].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 48 - 54, 6 obr.  

 Druhy zranění a formy násilí. Vzájemná souvislost mezi těmito jevy. Přehled 

nejčastějších druhŧ zranění. Vybrané příklady, obzvláště zajímavé z hlediska forenzní 

medicíny a znalecké expertizy. BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011854 - ANAL 046030 

SCHWEITZER, Wolf - BÄR, Walter - RÖHRICH, Emil 

Biometrie in der Rechtsmedizin [Biometrie v soudním lékařství].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 42 - 47, 9 obr., lit. 3. 

 Pomocí biometrických technik je moţno určit specifické rysy obličeje, ale také 

identifikovat další části těla a stopy po zranění. V článku jsou vysvětleny základní 

postupy řešení morfologické klasifikace pomocí biometrie. Jsou uvedeny dva příklady 

(digitalizované zranění lebky a ramene, tvary prstŧ), ale uvedené postupy lze pouţít i 

v jiných situacích.  

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011931 - ANAL 046201 

SELINŠEK, Liljana 

Některé právní aspekty forenzní analýzy digitálních dat.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 131 - 140, lit. 9. 

 Forenzní analýza digitálních dat jako obor vyhledávání dŧkazŧ v digitální podobě a 

jejich interpretaci. Vyuţití jak v trestních, tak i občanskoprávních věcech. 

Problematika právní úpravy forenzní analýzy digitálních dat. Kvalifikace 

vyšetřovatelŧ, znalci v tomto oboru a trestní řízení. Pouţitelnost těchto dat u soudu – 

dokazování digitální stopy jako dŧkaz. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011916 - ANAL 043000 

ŠULÁKOVÁ, Hana 

Od šelem k mouchám.  

In: Hlásí se policie. - 13, 2009, č. 1, s. 6 - 8, obr. 

 Objasnění pojmu forenzní entomologie. Stanovení post mortem intervalu. Genetické 

zkoumání larev. Spolupráce se zahraničím. CZ - cze: PA: če/2009 
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011918 - ANAL 046601 

TOMANCOVÁ, Jarmila 

Rozsivky jsou potvŧrky.  

In: Hlásí se policie. - 13, 2009, č. 1, s. 6 - 8, obr. 

 Rozhovor s forenzní botaničkou kpt. ing. J. Tomancovou z oddělení antropologie KÚ 

Praha. Zaměření botanického zkoumání na expertizu rostlinného materiálu s obsahem 

omamných a psychotropních látek a jedŧ. Zkoumání rozsivek v plicích utonulého. 

Zkoumání otěrŧ z kŧry stromŧ u sebevraţd.  

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011894 - ANAL 046037 

TONTARSKI, Karolyn L. - HOSKINS, Kyle A. - WATKINS, Tani G. - BRUN-

CONTI, Leanora - MICHAUD, Amy L. 

Chemical Enhancement Techniques of Bloodstain Patterns and DNA Recovery After 

Fire Exposure [Chemické techniky zvětšování vzorkŧ stop krve a určení DNA po 

úmyslně zaloţeném poţáru].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 1, s. 37 - 48, 8 obr., 7 tab., lit. 21. 

 Pachatelé někdy úmyslně zakládají oheň, aby zamaskovali trestné činy, např. násilí, 

zabití apod. Účelem této studie bylo zjistit, jaké změny nastávají v takových situacích 

ve vzorcích krve. Proto byly téţ odebrány a analyzovány vzorky DNA. Rozbor krve 

byl proveden metodou P/TMB t.j. fenolftalein/tetrametyl benzidin. Výsledky všech 

testŧ. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011827 - ANAL 046023 

WURMB-SCHWARK, Nicole v. - SIMEONI, Eva - POETSCH, Micaela - 

BANASCHAK, Sibylle - MÁLYUSZ, Victoria - SCHWARK, Thorsten 

Richtlinienkonforme Überprüfung von privaten Abstammungsgutachten an den 

rechtsmedizinischen Instituten in Greifswald, Jena und Kiel [Soudní přezkoušení 

soukromých testŧ paternity provedené v ústavech soudního lékařství v Greifswaldu, 

Jeně a Kielu].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 5 - 6, s. 152 - 161, 2 obr., lit. 17. 

 Výsledky znovu přezkoušených testŧ otcovství provedených v posledních čtyřech 

letech v institutech soudního lékařství v Jeně, Greifswaldu a Kielu. Zkouška měla 

ověřit předešlé testy, provedené v soukromých laboratořích v rŧzných německých 

regionech. Z těchto 59 testŧ se 18 procent ukázalo jako chybných. Příčiny omylŧ se 

daly těţko zjistit, protoţe většina laboratoří neposkytla dostatečné informace, kromě 

toho nebyla potvrzeny totoţnost testovaných osob, chyběla fotodokumentace, otisky 

prstŧ. 

BRD - ger: PA: jv/2009 
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011893 - ANAL 046036 

ZADORA, Grzegorz 

Classification of Glass Fragments Based on Elemental Composition and Refractive 

Index [Klasifikace zbytkŧ skla zaloţená na elementární kompozici a indexu lomu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 1, s. 49 - 59, 4 obr., 7 tab., lit. 35. 

 Zbytky skla se často nacházejí na místě dopravní nehody, vloupání, přepadení apod. 

Mohou zŧstat na oděvu, na botách, ve vlasech. Porovnávání fragmentŧ skla a jejich 

identifikace je vţdy problémem. Naše metoda je zaloţena na měření indexu lomu. 

Popis a charakteristika této metody. Moţnosti pouţití. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

011888 - ANAL 045190 

DONAHUE, Jim 

User fees [Uţivatelské poplatky].  

In: Law Enforcement Technology. - 36, 2009, č. 1, s. 52 - 57. 

 K financování policie v USA a poplatky, platby a daně jako další zdroje financování 

policie. K nákladŧm na činnost policie. Podrobněji k zavedeným platbám za sluţby a 

činnost policie (zejména dopravní) v USA. Dŧraz na jejich zákonné a dŧsledné 

vymáhání. Příklady.  

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011937 - ANAL 046044 

FRAZER, Debra - ROBERTS, Knowlton 

Ottawa Strategic Staffing Initiative [Strategie budování policejního sboru v Ottawě].  

In: Police Chief. - 76, 2009, č. 1, s. 52 - 58, lit. 1. 

 Formování policejního sboru v Ottawě od období personální krize v roce 1995 aţ do 

současné doby. Přehled jednotlivých období. Ekonomika, strategie a koncepce 

utváření nového policejního personálu. Vypracování nového plánu a zpŧsob jeho  

realizace. Moţnost aplikovat tuto koncepci i v jiných organizacích. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011785 - ANAL 045168 

IACP Showcase [Výběr špičkových výrobkŧ podle IACP].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 12, s. 38 - 41, obr.   
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Výběr 10 technologicky vyspělých nových výrobkŧ roku 2008 pro policii a 

bezpečnost. Stručně technické parametry, vyuţití, výhody, foto.  

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011784 - ANAL 045167 

Innovation Awards Winners / Finalists [Výherci a finalisté soutěţe o inovační produkt 

roku].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 12, s. 12 - 35, obr. 

 Dva na sebe navazující články k bilanci roku 2008 v oblasti technologicky vyspělých 

výrobkŧ pro policii aj. bezpečnostní sloţky. Drţitelé cen za inovaci a finalisté. 

Výrobci a technický popis v soutěţi úspěšných výrobkŧ.  

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011885 - ANAL 045187 

KANABLE, Rebecca 

Going home at night [Noční návraty. Bezpečnost policistŧ].  

In: Law Enforcement Technology. - 36, 2009, č. 1, s. 22 - 27, 2 obr. 

 Údaje z centrálních statistik v USA ke smrti policistŧ ve sluţbě. Roční počty případŧ 

smrti policisty a hlavní příčiny. V posledních letech výrazně stoupá procento policistŧ 

usmrcených v souvislosti s provozem motorových vozidel. Tyto případy jiţ převaţují 

nad počty zastřelených. Diskuze k příčinám tohoto trendu. Otázka preventivních 

opatření, zejména v systému přípravy a výcviku. Návrhy a příklady. 

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011840 - ANAL 045755 

KEMMERICH, Dinah 

Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der "Zentral-Polizeischule Hiltrup/West." 

im Kontext der Reorganisation der deutschen Polizei durch die britische 

Besatzungsmacht 1945 - 1949 [Počátky, vývoj a význam "Ústřední policejní školy 

Hiltrup/West." v kontextu reorganizace německé policie v období britské okupační 

moci 1945 - 1949] ; Vorwort: Wolfgang Schulte.  

In: Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei. - 2008, č. 3 , 151 s., lit. s. 

133 - 151. 

 Základy alianční okupační politiky a její dŧsledky pro policejní práci v britské 

okupační zóně. Rozdílné policejní systémy (Velká Británie, Výmarská republika, 

období nacionálního socialismu, britská okupace a hodnocení). Reorganizace 

německé policie britskými okupačními úřady: koncepce, období těsně před koncem 

války a po válce, uplatňované metody a prostředky. Zaloţení Ústřední policejní školy,  

její vývoj do roku 1947 a od roku 1947 do roku 1949. Britská kontrola, statut, výuka, 

vědecká činnost. 

BRD - ger: PA: bh/2009 
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011793 - ANAL 045506 

KNOTEK, Jiří 

U policejních instruktorŧ : V Bálkové zostra a natvrdo.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 2, s. 87 - 89, 11 obr. 

Akce: Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ). Bálková u Ţihle (ČESKÁ 

REPUBLIKA), 1.81. 200-11.2008. 

 Pravidelný výcvik západočeských policejních instruktorŧ sluţební přípravy, v r. 2008 

instrukčně-metodické zaměstnané (IMZ) v Bálkové u Ţihle. Mezní situace v boji se 

zločinem, zaměření na výcvik v reálných situacích při pátrání po hledaných osobách. 

Nácvik sebeobrany, obnova přepadeného vozu bezpečnostní agentury, ochrana osob, 

teorie a nácvik v terénu. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011922 - ANAL 046043 

KOHLHEPP, Kim - PHILLIPS, Tracy 

DiscoverPolicing.org : A Nationwide Online Recruiting Resource for the Law 

Enforcement Profession [DiscoverPolicing.org – Státní náborové středisko online pro 

policejní profesi].  

In: Police Chief. - 76, 2009, č. 1, s. 46 - 47, 1 obr. 

 Mezinárodní asociace náčelníkŧ policie (IACP) ve spolupráci s ministerstvem 

spravedlnosti USA vytvořila nové náborové centrum nazvané DiscoverPolicing.org. 

Jeho cílem je stabilizovat image policie, nabídnout přesné informace o moţnostech 

policejní práce a pomocí databáze umoţnit všem policejním úřadŧm v USA lepší 

kontakt s novými uchazeči. Budování policejního týmu je dŧleţité, ale často obtíţné. 

Je nutno poskytnout jasné a přesné informace o kariéře policisty, o poţadavcích 

kladených na nové adepty a vyvracet nesprávné, zastaralé, ale často velmi rozšířené 

názory.  

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011794 - ANAL 042980 

KORYČANSKÝ, Martin 

Policisté bez obuškŧ.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 12, s. 30 - 32, obr. 

 Za účelem předejití násilí na akcích s větším počtem osob byl v ČR v r. 2005 

vytvořen projekt antikonfliktních týmŧ (ATK), které nyní fungují u všech správ krajŧ 

Policie ČR. Vyškolení policistŧ týmu ve specializačních kurzech zaměřených na 

komunikaci ve stresových a zátěţových situacích a zvládání specifik jednání s davem. 

Okamţik nasazení ATK. Nutnost zlepšení psychologické přípravy policistŧ. 

CZ - cze: PA: če/2009 
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011915 - ANAL 042999 

MAREK, Miroslav 

Cizinecká policie rok po Schengenu.  

In: Hlásí se policie. - 13, 2009, č. 1, s. 4, obr. 

 Činnost Sluţby cizinecké policie PČR v schengenských podmínkách z pohledu jejího 

ředitele plk. V. Husáka. Opatření přijatá v uplynulém roce. Řešení váţné situace na 

Inspektorátu cizinecké police Praha. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011786 - ANAL 045169 

SCHREIBER, Sara - WETHAL, Tabatha - DONAHUE, Jim 

Coping with cuts / How to drive champagne fleets on a beer budget / The colour of 

money [Omezené finanční zdroje a financování policie v USA].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 12, s. 42 - 57, obr. 

 Soubor 3 článkŧ k problematice efektivního hospodaření policie v USA v 

podmínkách omezování finančních zdrojŧ. Stav a příklady moţných řešení. 

USA - eng: PA: bv/2009 

 

011762 - ANAL 046015 

SERPAS, Ronal W. - CARDINAL, Eric 

Accountability-Driven Leadership : Assessing Quality versus Quantity [Vedení na 

základě osobní odpovědnosti. Kvalita versus kvantita].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 12, s. 68 - 75, 1 obr., 1 tab., lit. 4. 

 Nový systém dopravní a hlídkové policejní sluţby vyvinutý u městské policie v 

Nashville, Tennessee. Nová strategie se osvědčila, ale ozvaly se i kritické hlasy z řad 

občanŧ. Nová strategie zajištění bezpečnosti silničního provozu, pravidla pro zadrţení 

řidičŧ a pokutování přestupkŧ, prevence dopravních nehod. Závěr.  

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011792 - ANAL 045505 

VONDRUŠKA, Karel 

Speciální protiúderový štít ESP : Exkluzivní test.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 2, s. 66 - 69, 14 obr. 

 Speciální protiúderový štít, vyvinutý praţskou firmou ESP, patří mezi protiúderové 

ochranné pomŧcky určené především pro vyzbrojení příslušníkŧ pořádkových 

jednotek. Nerozbitný štít převzaly do výstroje sloţky EU, armáda. Privátní sektor 

protidemonstračních jednotek městské policie i vězeňské sluţby. V ČR akutní nutnost 

zajišťování bezpečnosti, zkušenosti z Litvínova, Janova, sportovních akcí. Testování, 

popis a fotografie z extrémních testŧ odolnosti. CZ - cze: PA: ek/2009 
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011920 - ANAL 046042 

WESTPHAL, Gary - OPENSHAW, Linda 

Law Enforcement Healthy Marriage and Family Project [Povolání: policista. Projekt 

zdravého manţelství a rodiny].  

In: Police Chief. - 76, 2009, č. 1, s. 48 - 50, 1 obr. 

 Rozvodovost v rodinách policistŧ je jedna z nejvyšších v porovnání s lidmi jiných 

povolání. Ve snaze zlepšit tuto situaci vypracovalo policejní oddělení v Mesquitu (v 

texaském Dallasu) vzdělávací program pro policisty a jejich manţelky. Projekt je 

realizován formou krátkých seminářŧ. Hlavním tématem je specifikum manţelství 

policistŧ a jejich rodin, tzn. faktory, které nejvíce ovlivňují manţelství policistŧ: Stres 

a umění zvládat stres. Policejní práce, její vliv na psychiku policisty a z toho 

vyplývající vliv na atmosféru rodinného ţivota. Zkreslené představy ţen o práci 

policisty. Další okolnosti, které mají negativní vliv (nejen) na manţelství policistŧ. 

Projekt měl mezi účastníky příznivou odezvu a bude dále rozvíjen. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

011764 - ANAL 046016 

DÜNKEL, Frieder 

Reformgesetz zu "Familiengerichtlichen Massnahmen bei Gefährdung des 

Kindeswohls" in Kraft getreten ! [Reformní zákon k "prostředkŧm rodinného práva 

při ohroţení blaha dítěte" vstoupil v platnost !].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 4, s. 122 - 124, lit. 3. 

 Obsah, charakteristika a analýza nového zákona z oblasti rodinného práva. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011757 - ANAL 045750 

FENYK, Jaroslav 

Projekt Evropského veřejného ţalobce : Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce 

v trestních věcech v rámci členských státŧ Evropské unie.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 2: Vybrané otázky europeizace 

trestního procesu, s. 31 - 51. 

 Potřeba trestněprávní ochrany finančních zájmŧ Evropských společenstev a její 

vyjádření v dokumentech ES/EU. Projekty Corpus Juris a Corpus Juris 2000 jako 

návod na harmonizaci trestního práva v oblasti ochrany finančních zájmŧ ES/EU. 

Návrh na zřízení Úřadu Evropského veřejného ţalobce (ÚEVŢ): organizace, 

pŧsobnost, oznamování podezření ze spáchání trestné činnosti, zahájení řízení, 

pravomoci při vyšetřování, při skončení vyšetřování a při výkonu rozhodnutí, 

zastupování veřejné ţaloby a zastavení trestního stíhání, soudní příslušnost,  
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teritoriální účinek rozsudku, spolupráce s třetími zeměmi. Zelená kniha o  

trestněprávní ochraně finančních zájmŧ EU/ES a zřízení ÚEVŢ: úloha a právní základ 

ÚEVŢ, jeho nezávislost, organizace Úřadu, soudní kontrola jeho činnosti v  

přípravném řízení, vztahy k národním soudŧm a jiným institucím, vztahy k  

evropským a mezinárodním orgánŧm, vztahy se třetími státy, potřeba harmonizace 

trestněprávních úprav ÚEVŢ a Evropská ústavní smlouva a Lisabonská smlouva. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011759 - ANAL 045752 

GŘIVNA, Tomáš 

Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 2: Vybrané otázky europeizace 

trestního procesu, s. 61 - 86. 

 Problematika ochrany práv a zájmŧ obětí trestných činŧ a vliv mezinárodním smluv a 

jiných nástrojŧ na národní legislativu v tomto směru. Pojem oběti, resp. poškozeného. 

Aktivity v oblasti práv obětí na mezinárodním poli (OSN). Nástroje Rady Evropy a 

ES/EU a jejich vliv na postavení oběti v trestním řízení a mimo něj (odškodnění 

obětí). Rámcové rozhodnutí Rady EU 2001/220/SVV a další dokumenty. Judikatura 

Evropského soudního dvora. Vliv těchto nástrojŧ na českou legislativu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011760 - ANAL 045753 

HERCZEG, Jiří 

Evropský zatýkací rozkaz.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 2: Vybrané otázky europeizace 

trestního procesu, s. 87 -99. 

 Charakteristika evropského zatýkacího rozkazu a jeho výchozí principy (vzájemná 

dŧvěra, vzájemné uznávání na poli trestního práva, justiční kontrola, ochrana lidských 

práv). Definice, hmotněprávní podmínky předání (extradiční trestné činy), řízení o 

předání. ČR a evropský zatykač, rozhodnutí Ústavního soudu ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011800 - ANAL 042985 

HERCZEG, Jiří - TERYNGEL, Jiří 

Imperativ eurokonformí interpretace a komunitární dimenze zneuţívání postavení v 

obchodním styku.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 12, s. 5 - 14. 

 Článek řeší některé problémy, které vznikají kolem otázky, nakolik je v rámci EU 

hostitelský stát povinen respektovat osobní status zahraniční společnosti, to znamená 

právní řád, podle něhoţ byla tato zahraniční společnost zaloţena. Výklad opírá o  
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případ "Inspire Art" a soustřeďuje se především na otázku zneuţití postavení v 

obchodním styku. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011754 - ANAL 045747 

KOLMAN, Petr 

Ochrana před nečinností ve správním řízení.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 12, s. 39 - 42. 

 Neoprávněná, nezákonná nečinnost správního orgánu narušuje princip 

dŧvěryhodnosti a spolehlivosti veřejné správy, zásadu ochrany práv nabytých v dobré 

víře a oprávněných zájmŧ a jednání ve veřejném zájmu. Odpovědnost státu a z něj 

vyplývající regresní odpovědnost pracovníkŧ správních orgánŧ. Rozhodování ve 

lhŧtě. Opatření proti nečinnosti z moci úřední a na základě ţádosti. Moţná opatření k 

nápravě a další postup. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011753 - ANAL 045746 

KOMENDOVÁ, Jana 

Vymezení osob se zdravotním postiţením pro účely pracovněprávních předpisŧ.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 12, s. 33 - 38. 

 Vymezení pojmu osoby se zdravotním postiţením podle paragrafu 67 odst. 2 zákona 

o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) a okruhy osob, které jsou za ně povaţovány: osoby 

plně invalidní, resp. s těţším zdravotním postiţením, osoby částečně invalidní, osoby 

zdravotně znevýhodněné. Kritéria podle zákona o zaměstnanosti.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011798 - ANAL 042984 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

K některým právním aspektŧm útoku zvířete na člověka.  

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

 Autoři rozebírají dvě základní varianty, které mŧţe mít napadení člověka zvířetem - 

nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňováni psi. Buď se jedná o spáchání úmyslného 

trestného činu (poštvání psa na člověka) nebo jde o trestný čin nedbalostní, kdy 

chovatelé zvířat neplní své obecné preventivní povinnosti. 

CZ - cze: PA: če/2009 
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011765 - ANAL 046017 

KÜHN, Denise 

Jugendtypisches Fehlverhalten im Strassenverkehr [Nesprávné chování, typické pro 

mladé lidi, v silniční dopravě].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 20, 2008, č. 4, s. 129 - 132, lit. 40. 

 Pro mladé lidi za volantem je typický především agresivní zpŧsob jízdy. Podmínky 

pro vznik agresivity z psychologického hlediska. Agresivní chování v silničním 

provozu (předjíţdění v koloně aut, náhlé změny rychlosti, řezání druhého vozidla, 

atd.) Proč mají mladí lidé tak velký podíl na počtu dopravních nehod. Obzvláště 

nebezpečné dopravní situace pro mladé lidi. Statistické poznatky. Kdy lze pouţít 

zákony trestního práva mladistvých? Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011799 - ANAL 046018 

PEEK, Markus 

Strafrecht als Mittel der Bekämpfung politischer Korruption : Zur Reform des 

Tatbestandes der Abgeordnetenbestechung (108e StGB) [Trestní právo jako 

prostředek potírání politické korupce. K reformě skutkové podstaty uplácení poslancŧ 

(108e trestního zákoníka)].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 4, s. 784 - 825, 

lit. 177. 

 Problémy trestněprávního postihu politické korupce. Rozdílný trestněprávní přístup k 

veřejným činitelŧm a poslancŧm. Potřeba reformy skutkové podstaty uplácení 

poslancŧ. Společenskopolitické a kriminologické argumenty. Argumenty Spolkového 

soudního dvora. Dohoda o uplatnění trestního práva při potírání korupce v Radě 

Evropy. Dohoda Spojených národŧ proti korupci. Hlasy proti penalizaci uplácení 

poslancŧ. Aktuální návrhy reforem. Závěr. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011803 - ANAL 042987 

ŘÍHA, Michal 

Příprava trestného činu a účastenství.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 12, s. 19 - 24. 

 Předmětem příspěvku je dvojí úprava účastenských forem trestné činnosti. Autor v 

něm hledá odpovědi na otázky, co je příčinou a dŧsledkem této dvojí úpravy, jaké to 

má klady a nedostatky a zda dojde v budoucí úpravě k podstatné změně, a to 

především z hlediska nového trestního zákona. 

CZ - cze: PA: če/2009 
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011758 - ANAL 045751 

SCHEU, Harald Christian 

Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na harmonizaci trestního řízení v 

Evropě.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuriidica. - 2008, č. 2: Vybrané otázky europeizace 

trestního procesu, s. 53 - 60. 

 Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP) jako nejvyvinutější mezinárodní úprava 

lidských práv a kontrolní mechanismus jejího dodrţování. Otázky trestního procesu v 

rámci práv zaručených EÚLP. Přehled základní judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva k otázkám trestního řízení. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

a národní soudní řízení. Limitující faktory harmonizace pravidel trestního řízení a její 

perspektivy. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011756 - ANAL 045749 

TOMÁŠEK, Michal 

Velké oblasti harmonizace trestního práva - základy srovnání.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. : Vybrané otázky europeizace 

trestního procesu, s. 7 - 30. 

 Integrační snahy EU a z nich vyplývající snahy o harmonizaci trestního práva. 

Procesy slaďování trestního zákonodárství v oblasti nejednotné trestní jurisdikce 

(USA, Austrálie) a jejich srovnání se situací v EU. Srovnávací základ harmonizace, 

legislativní systémy USA a Austrálie. Konflikty trestních jurisdikcí. Trestní jurisdikce 

a struktura veřejné moci. Formální a neformální nástroje harmonizace trestního práva. 

Problémy konstrukce "federálních, resp. celoevropských deliktŧ" na příkladu 

trestného činu terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011755 - ANAL 045748 

VANTUCH, Pavel 

Obhájce nemŧţe svědčit.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 12, s. 45 - 52. 

 V trestním řízení nemŧţe obviněného obhajovat advokát, který ve věci vypovídá jako 

svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. Jinak předseda 

senátu, a v přípravném řízení soudce, rozhodne v kterékoliv fázi trestního řízení o 

vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajoby, resp. o zproštění 

ustanoveného obhájce  povinnosti obhajování. Současná úprava vyloučení advokáta z 

obhajoby. Povinnost mlčenlivosti. Vyloučení obhájce z obhajoby. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011801 - ANAL 042986 

VANTUCH, Pavel 

Dŧvody zajištění majetku obviněného a rozhodování soudu o jeho zrušení.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 12, s. 15 - 19. 

 Rozbor dvou hlavních problémŧ, které v této souvislosti vznikají. Jednak dochází k 

zajištění majetku obviněných i v případech, kdy nedošlo k uloţení trestu propadnutí 

majetku, ani se takový trest neočekává, jednak k rozhodování soudu o zrušení 

zajištění majetku nedochází neprodleně po vymoţení pohledávky a tedy pominutí 

dŧvodu, pro který byl zajištěn. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011846 - ANAL 045761 

ČENTÉŠ, Jozef 

Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1689 - 1701.  

 Postavení poškozeného v trestním řízení. Definice poškozeného podle trestního řádu 

SR. Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody v adhezním řízení: ublíţení na 

zdraví, majetková škoda, morální škoda, jiná škoda. Podmínky uplatnění nároku, 

rozhodování o náhradě škody a její výši, povinnost obviněného, resp. odsouzeného. 

Právní nástupce poškozeného a jeho uplatnění nároku na náhradu škody. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011858 - ANAL 045770 

ČUHELOVÁ, Kateřina 

Předběţné opatření ve věci domácího násilí.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 1, s. 18 - 22.  

 Pro případy ochrany před domácím násilím byl občanský soudní řád doplněn o 

paragraf 76b Uloţení předběţného opatření ve věcech domácího násilí. Postupy 

předběţného opatření: rozhodování soudu, doručování, zánik a zrušení předběţného 

opatření. V případech domácího násilí se většinou jedná o institut vykázání a zákaz 

setkávání s ohroţenou osobou a navazování kontaktu s ní. Podání návrhu na 

předběţné opatření, jeho náleţitosti, doba trvání a vykonatelnost, náhrady škody. 

Formulování návrhu navrhovatelem a formulace výroku rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011852 - ANAL 045766 

KARABEC, Zdeněk - ZEMAN, Petr 

Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, 

Praha 5.6.2008.  
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In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1778 - 1783.  

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

Mezinárodní společnost pro trestní právo - Česká národní skupina.  

 Základní koncepční problém trestního práva procesního - konfrontace tradičních 

trestně procesních principŧ a přístupŧ s nároky, které na trestní justici kladou 

společensko-ekonomické změny a vývoj v oblasti kriminality. Snahy o zrychlení a 

zjednodušení řízení a odformalizování postupu orgánŧ činných v trestním řízení. 

Podrobněji o referátech B. Repíka (historie a současnost AIDP), J. Fenyka (platná 

právní úprava zkráceného přípravného řízení a řízení před samosoudcem) a Z. 

Karabce (zkrácené trestní řízení, etické a právní problémy zajišťování ochrany práv a 

svobod občanŧ). 

SLK - cze: PA: bh/2009 

 

011855 - ANAL 045767 

KUČERA, Pavel 

Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu : Část 1 

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 1, s. 1 - 9.  

 Trestněprávní teorie pokusu trestného činu. Objektivní teorie vycházejí ze zásady 

odpovědnosti za následek, akcentují význam vnější stránky trestného činu a 

nebezpečnost pachatele (nezaměňovat se společenskou nebezpečností). Subjektivní 

teorie staví na zásadě odpovědnosti za vinu, t.j. významu pouze a jedině vnitřního 

psychického stavu pachatele, coţ mimo jiné znamená, ţe nepřihlíţí k tomu, zda 

opravdu následek nastal. Jednotlivé aspekty obou teorií (přípravné a pokusné jednání, 

nezpŧsobilý pokus), teorie pachatele, teorie účinku. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011851 - ANAL 045765 

MAREK, Karel 

Obchodně-právní licenční smlouva.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1760 - 1765, lit. 3.  

 Problematika licenční smlouvy k předmětŧm prŧmyslového vlastnictví. Povinnost 

písemné smlouvy, kogentní ustanovení smlouvy. Základní ustanovení smlouvy, zápis 

do rejstříku práv, udrţování práva, předávání podkladŧ a informací. Ukončení 

smluvního vztahu výpovědí smlouvy. 

SLK - cze: PA: bh/2009 

 

011859 - ANAL 045771 

POSPÍŠIL, Petr 

Akciové společnosti zakládané územními samosprávnými celky.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 1, s. 23 - 29.  
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Územní samosprávné celky (kraje a obce) mají v trţním podnikatelském prostředí 

specifické postavení. Jejich hlavním zájmem by nemělo být dosaţení zisku, ale 

uspokojování potřeb občanŧ. Zabezpečování sluţeb veřejného zájmu ÚSC - 

zdravotnictví, školství, kultura, sociální sluţby apod. Zakládání akciových společností 

(ÚSC nemohou zakládat osobní společnosti). Úloha zastupitelstva kraje, ustavující 

valná hromada, volba orgánŧ společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011808 - ANAL 042988 

SOUČEK, Josef 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu po novele trestního řádu č. 

177/2008 Sb..  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 12, s. 25 - 31.  

 Příspěvek poukazuje na některé terminologické rozpory v pojmech uţívaných 

zákonem o elektronických komunikacích a ustanoveními trestního řádu o odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu.  

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011843 - ANAL 045758 

STOCK, Sascha 

Weinbrandbohnen sind kein alkoholisches Getränk : Das Alkoholverbot nach par. 240 

StVG aus polizeilicher Sicht [Troška koňaku není ţádné alkoholické pití. Zákaz 

alkoholu podle par. 240 zákona o silničním provozu z policejního pohledu].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2008, č. 1, s. 30 - 35, 3 obr., 1 tab., lit. 6.  

 Alkohol jako příčina dopravních nehod. Ustanovení zákona o silničním provozu o 

zákazu alkoholu v silniční dopravě: subjekty činu, problematika zjišťování, skutkový 

děj, potrestání. Policejní problematika: dŧkazy pro stíhání, problém skutkové 

podstaty. Policejní prostředky k uplatňování zákona: krevní zkouška, dechová 

zkouška, zajištění dŧkazních prostředkŧ, zákaz pokračování v jízdě. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011856 - ANAL 045768 

SVOBODA, Pavel 

Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 1, s. 9 - 13.  

 Legalita protiteroristických opatření EU z pohledu přezkumu dodrţování základních 

práv. Analýza rozsudku Evropského soudního dvora, jímţ bylo zrušeno i samo sporné 

nařízení č. 881/2002, o opatřeních vŧči Usámu bin Ládinovi, členŧm organizace Al-

Kaidá a Talibanu, jakoţ i osobám na ně napojeným. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011849 - ANAL 045763 

SYROVÝ, Ivan 

Nárok na dohodu o vine a trestu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1712 - 1715.  

 Dohoda o vině a trestu jako institut odklonu od trestního řízení. Charakter dohody o 

vině a trestu jako dvojstranný úkon: obţalovaný, prokurátor. Dosavadní praxe 

uplatňování institutu dohody o vině a trestu. Dŧvody nerealizování dohody. Kritéria 

uzavření dohody. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011850 - ANAL 045764 

ŠAMKO, Peter 

Eště raz k účinnej ľutosti a daňovým trestným činom.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1716 - 1724.  

 Reakce na článek J. Šanty (JR 2008/6-7). Vzájemný vztah trestného činu neodvedení 

daně a pojistného - dvě samostatné skutkové podstaty - a jeho trestnost v souvislosti s 

otázkou vytvoření zvláštní skutkové podstaty daňového podvodu. Účinná lítost a její 

taxativní vymezení trestním zákonem. Procesní postavení státu jako poškozeného. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011848 - ANAL 045762 

ŠANTA, Ján 

K niektorým špecifickým aspektom dokazovania trestných činov daňových . 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 12, s. 1702 - 1711.  

 Daňové řízení jako zvláštní druh správního řízení a vzájemná souvislost s řízením 

trestním, které zpravidla začíná oznámením daňových orgánŧ. Daňová kontrola, 

zachování daňového tajemství. Procesní institut uchovávání a vydání počítačových 

údajŧ a účetních dokladŧ, jejich význam pro dokazování. Znalecká a konzultační 

činnost v dokazování daňových trestných činŧ. Poškozený a jeho práva v rámci 

vyšetřování daňových deliktŧ. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

011845 - ANAL 045760 

ŠČERBA, Tomáš 

Niekoľko úvah nad zákonom č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentŧ.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 1, s. 21 - 26.  

 Nový zákon o elektronických právních úkonech do značné míry mění pojetí 

právního, resp. elektronického úkonu. Legislativní prŧběh a kontext zákona. Předmět  
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úpravy zákona, datové schránky a jejich informační systém. Problematika bezpečnosti 

dokumentŧ doručovaných datovými schránkami. Autorizovaná konverze dokumentŧ. 

Přelomový význam zákona, jeho výhody a některé problémy. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

011809 - ANAL 042989 

ZACHAR, Andrej 

Vplyv rekodifikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhal'ovanie a 

objasňovanie trestných činov vráţd.  

In: Trestní právo. - 12, 2008, č. 12, s. 32 - 34.  

 V první části rozsáhlého příspěvku autor uvádí do problematiky vlivu nového 

slovenského trestního řádu na vyšetřování trestného činu vraţdy, přičemţ tento vliv je 

výraznější, neţ u nového slovenského trestního zákona. Jsou zdŧrazněny některé 

základní pojmy v této oblasti jako východisko dalšího výkladu. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011857 - ANAL 045769 

ŢĎÁRSKÝ, Zbyněk 

Ještě k trestnému činu zvýhodňování věřitele.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 1, s. 13 - 18.  

 Diskusní příspěvek zaměřený na problematiku trestného činu zvýhodňování věřitele 

(par. 256a odst.1 TrZ). Poznatky z trestněprávní literatury a z rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu ČR. V případě tohoto úpadkového trestného činu se jedná o 

správné vymezení typového subjektu (osoby pachatele) a v té souvislosti i o správné 

vnímání hranice trestního bezpráví (trestní odpovědnosti). 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011939 - ANAL 046206 

BAČKOVSKÝ, Karel 

Reforma policie - co nového v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2008, č. 1, s. 25 - 32.  

 Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

Policii ČR (č. 273/2008 Sb.). Změny související s trestním řízením: vyšetřování 

trestných činŧ policistŧ, doručování, příkaz k zatčení, zajištění nebezpečných věcí, 

vstup do objektŧ, na pozemek a do jiných prostor, agent a předstíraný převod, znalci, 

zkrácené přípravné řízení. Změny v zákoně o Policii ČR: pátrání po osobách a věcech, 

oprávnění pro boj s terorismem, získávání poznatkŧ o trestné činnosti, zkouška 

spolehlivosti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011934 - ANAL 046202 

BARTONÍČKOVÁ, Klára 

Právní úprava řešení kompetenčních sporŧ mezi soudy.  

In: Právní fórum. - 6, 2009, č. 1, s. 18 - 27.  

 Skupiny kompetenčních konfliktŧ: spory v rámci moci výkonné, spory mezi orgány 

moci výkonné a orgány moci soudní, spory mezi orgány moci soudní. Článek se 

zabývá kompetenčními spory mezi soudními orgány. Pozornost je soustředěna na 

problematiku pravomocí obecně a právní úpravu řešení kompetenčních sporŧ mezi 

soudy v občanskoprávním a správním soudnictví. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011944 - ANAL 046211 

KŘIVÁČKOVÁ, Jana - BARTONÍČKOVÁ, Klára 

Problematické aspekty vyuţití institutu předběţných opatření ve věcech soudu o 

nezletilé při změně poměrŧ.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 3, s. 102 - 104.  

 Institut předběţných opatření a jeho základní účel (dočasná úprava poměrŧ účastníkŧ 

a případné zajištění výkonu rozhodnutí). Předběţná opatření ve věcech péče soudu o 

nezletilé (placení výţivného, úprava výchovy a stykŧ rodičŧ s dětmi). Změna poměrŧ 

nezletilých, zejména v případě rozvodu nebo rozchodu rodičŧ. Úprava v rodinném a 

občanském právu. Vznik překáţek (překáţka věci zahájené a překáţka věci 

rozsouzené) a jejich úprava v občanském soudním řádu.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011943 - ANAL 046210 

MAREČKOVÁ, Jana 

Platná právní úprava a návrh nového občanského zákoníku ve světle č. 12 Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postiţením.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 3, s. 86 - 94.  

 Platná právní úprava práv zdravotně postiţených osob a její aplikace v praxi nejsou v 

souladu s čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postiţením. Jedná se zejména 

o naduţívání institutu zbavení nebo omezení zpŧsobilosti k právním úkonŧm, absenci 

alternativních opatření k uplatňování zpŧsobilosti, nedostatečnou úpravu záruk proti 

zneuţití opatrovnictví a procesní nedostatky v řízení o zpŧsobilosti k právním 

úkonŧm. Navrhovaná nová právní úprava a její hodnocení z tohoto hlediska. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011936 - ANAL 046204 

MORAVEC, Ondřej 

Dynamika ústavy České republiky.  
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In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 1, s. 7 - 16.  

 Idea ústavy a její konkretizace ve zněmí ústavní listiny. Změnitelnost ústavy, 

procedurální ustanovení o změně, rigidita ústavy a politická legitimita změn. 

Charakteristika české ústavy. Klauzule věčnosti a její funkce v ústavním systému. 

Euronovela ústavy, problematika nahrazení hierarchické přednosti mezinárodních 

smluv o lidských právech předností aplikační. Referendum, volby, evropský zatýkací 

rozkaz. Úloha Ústavního soudu v procesu změny ústavy. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011928 - ANAL 045798 

PATĚK, Daniel - PAŤKOVÁ, Petra 

K neoprávněnému podnikání v kybernetickém prostoru : Aneb o internetových 

sázkových kancelářích v českém právu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 79 - 90. 

 Nárŧst podnikatelských aktivit prostřednictvím internetu a jejich rizika. Ohroţení 

ochrany spotřebitele, daňové úniky apod. Internetové sázkové kanceláře jako příklad 

takového podnikání a získávání neoprávněného zisku. Právní regulace sázkových 

kanceláří v ČR (loterijní zákon) a (ne)přípustnost internetových sázkových kanceláří. 

Konfrontace pravidel stanovených českým právním řádem s obecnými poţadavky 

vyplývajícími ze svobody volného pohybu sluţeb podle č. 49 SES (Smlouva o ES). 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011929 - ANAL 045799 

POLČÁK, Radim 

K problému pŧsobnosti trestního práva na internetu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 91 - 106 

 Ontologie práva na internetu, diskuse o existenci a legitimitě práva v kyberprostoru, 

právní regulaci a pŧsobnosti práva. Otázka rozhodného práva a jurisdikce na 

internetu, problém delimitace trestních jurisdikcí. Konkrétní příklady soudních 

rozhodnutí v případech přeshraniční internetové kriminality. Úmluva Rady Evropy o 

kyberprostoru a definice skutkových podstat, které se členské státy zavazují ve svých 

jurisdikcích stíhat v oblasti počítačové kriminality. Problém správní a finanční 

jurisdikce – zdanitelné plnění, otázka licencí. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011930 - ANAL 045800 

ŘÍHA, Jiří 

Odpovědnost providerŧ se zaměřením na odpovědnost host-providera a acces-

providera.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 107 - 129.  
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Otázky odpovědnosti provozovatelŧ internetových sluţeb (providerŧ) za eventuální 

trestné činy páchané prostřednictvím internetu. Vymezení základních pojmŧ (internet, 

World Wide Web, Provider atd.). Provider jako poskytovatel internetových sluţeb a 

jeho typy. Evropské předpisy o odpovědnosti providerŧ, resp. poskytovatelŧ sluţeb 

informační společnosti (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/31/ES). 

Vybrané zahraniční úpravy (Německo, Rakousko) a úprava česká. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011942 - ANAL 046209 

ŠÁMAL, Pavel 

Prezident republiky podepsal nový trestní zákoník.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 3, úv. s. 2.  

 Charakteristika nového trestního zákoníku. Formální pojetí trestného činu, uplatnění 

principu ultima ratio, rozlišující klasifikace trestného činu na přečiny a zločiny, 

sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti a s tím spojené sníţení věkové hranice u 

dalších ustanovení trestního zákoníku, diferenciace a individualizace trestního 

postihu, změna trestní politiky. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011940 - ANAL 046207 

ŠTEFÁNIK, Ondrej 

Zahlazení odsouzení jako restorativní institut.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 1, s. 32 - 39.  

 Podstata restorativní justice. Institut zahlazení trestu umoţňuje zmírnit nepříznivé 

následky spojené s pravomocným odsouzením a následným výkonem trestu. Úprava 

institutu v trestním řádu. Tresty, u kterých dochází k zahlazení odsouzení přímo ze 

zákona jejich výkonem. Tresty, u kterých dochází k zahlazení odsouzení rozhodnutím 

soudu. Podmínky, které musí odsouzený splnit. Úprava zahlazení odsouzení v 

trestním zákoně. Vyuţívání tohoto institutu a jeho slabiny. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011938 - ANAL 046205 

VESECKÁ, Renata - CHROMÝ, Jakub 

Realizace zásady veřejnosti v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 1, s. 16 - 24.  

 Charakteristika a dosah zásady veřejnosti trestního řízení - účast veřejnosti na 

soudním jednání, sdělovací prostředky. Veřejnost soudního jednání jako kontrola 

výkonu trestního soudnictví, záruka práv obviněného na naplnění jeho obhajovacích 

práv, výchovný aspekt veřejného trestního řízení. Úprava v trestním řádu, vyloučení 

veřejnosti z jednání, problematika pořizování zvukových a obrazových záznamŧ. 

Zásada veřejnosti v rozhodovací praxi soudŧ. CZ - cze: PA: bh/2009 
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011932 - ANAL 046202 

ZOULÍK, František - DVOŘÁK, Bohumil 

K vývoji a perspektivám českého civilního procesu.  

In: Právní fórum. - 6, 2009, č. 1, s. 1 - 5.  

 Vývoj českého civilního procesu na území Československa od roku 1918 (1918 - 

1948, občanský soudní řád 1950, 1963) a po roce 1989. Kodifikační práce na novém 

civilním soudním řádu v současné době. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011895 - ANAL 045779 

Aktuelles Waffenrecht [Současné zbrojní právo].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 2 - 31, obr., grafy, schémata.  

 Zbraně a střelivo v novele zákona o zbraních. Zakázané zbraně a střelivo. Zvláštní 

typy zbraní (dekorační, neusmrcující, paintballové, vzduchové). Přeprava zbraní. 

Problematika drţení zbraní a oprávnění k jejich vlastnictví. Uplatňování zákona v 

praxi, úkoly policie a její oprávnění. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011861 - ANAL 045773 

BARTÍK, Václav - JANEČKOVÁ, Eva 

Zveřejňování osobních údajŧ tiskem.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 2, s. 60 - 63.  

 Ochrana soukromí jako fenomén, který zasluhuje zvláštní pozornost. Právní ochrana 

daná zákonem o ochraně osobních údajŧ a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

EU 95/46/ES. Výsadní postavení sdělovacích prostředkŧ v tomto směru - ústavní 

právo svobody projevu a práva na informace. Etický kodex a tiskový zákon jako 

neformální dokumenty upravující "chování" sdělovacích prostředkŧ. Aplikace zákona 

o ochraně osobních údajŧ, kontrola. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011897 - ANAL 045781 

BÖCKING, Reinhold 

Umgang mit Waffen und Munition : Erlaubnispflichtige und erlaubnisfreie Waffen 

[Zacházení se zbraněmi a střelivem. Zbraně s povinným povolením a zbraně 

osvobozené od povolení k jejich drţení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 5 - 7, 2 obr.  

 Přehled zákonné úpravy drţení a nošení zbraní a zacházení se zbraněmi a střelivem. 

Zbraně osvobozené od povinné evidence a povolení k drţení. Zbraně podléhající  
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povolení a zákonné evidenci. Střelivo a zákonná úprava zacházení s ním. Povolená a 

nepovolená munice. BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011896 - ANAL 045780 

KAY, Wolfgang 

Das Waffengesetz: Übersicht über Waffen, Munition und deren Verwendung : 

Arbeitsgrundlage zur schnellen Orientierung [Zákon o zbraních: nad přehledem 

zbraní, střeliva a jejich pouţití. Pracovní materiál k rychlé orientaci]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 2 - 4, 2 schémata.  

 Vymezení zbraně a střeliva z pohledu německého zákona o zbraních. Typologie 

zbraní a střeliva, které podléhají tomuto zákonu. Neusmrcující prostředky (kasry, 

pepřové spreje apod.), které jsou povaţovány za zbraně. Článek je zaměřen především 

na zbraně střelné.  

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011898 - ANAL 045782 

KAY, Wolfgang 

Erlaubnisfreie Waffen und Beschränkung des Umgangs mit Waffen und ähnlichen 

Gegenständen : Erlaubnis, Erlaubnisfreiheit und Restriktionen [Zbraně bez povinného 

povolení a omezení zacházení se zbraněmi a podobnými předměty. Povolení, 

osvobození od povolení a restrikce].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 8 - 10, 2 schémata.  

 Zacházení se zbraněmi, které nejsou zakázány a jejichţ drţení nepodléhá nebo 

naopak podléhá povinné registraci a povolení k drţení zbraní. Některá restriktivní 

opatření týkající se drţení zbraní, jejich nošení a pouţití. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011878 - ANAL 045184 

KRČOVÁ, Erika 

Riešenie sporov v medzinárodnom ekonomickom práve.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 2, s. 178 - 159.  

 Spory v rámci mezinárodních ekonomických vztahŧ se řeší na bázi mezinárodního 

ekonomického práva. Článek se zabývá především problematikou sporŧ v oblasti 

mezinárodních investic a mezinárodního obchodu. Mezinárodní arbitráţ a 

Washingtonská smlouva z 18. března 1965. Bilaterální a multilaterální smlouvy o 

ochraně zahraničních a mezinárodních investic. Řešení sporŧ v mezinárodním 

obchodu. GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu z r. 1947. Řešení sporŧ 

v rámci OMC - Světové obchodní organizace. Výslednost v řešení sporŧ. 

CZ - sla: PA: bv/2009 
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011880 - ANAL 042992 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Několik poznámek k trestní odpovědnosti ve sportu.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 1, s. 3 - 6.  

 Úvahy nad otázkou, zda sport stojí zcela mimo dosah norem trestního práva, popř. 

vŧbec mimo dosah právních norem, nebo v jakých případech a v jakém rozsahu 

dopadají nebo by měly dopadat právní normy na sport. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011879 - ANAL 045185 

MAMOJKA, Mojmír 

Zvolávanie valného zhromaţdenia v spoločnosti s ručením obmedzeným.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 2, s. 196 - 207.  

 Obchodní zákoník a další legislativa v SR a ČR k povinnosti svolávat jednou ročně 

valnou hromadu ve společnostech s ručením omezeným. Z komentářŧ k obchodnímu 

zákoníku. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.  

CZ - sla: PA: bv/2009 

 

011860 - ANAL 045772 

MATES, Pavel 

Úkoly policie při řešení domácího násilí.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 1, s. 38 - 42.  

 Policista je oprávněn vykázat útočníka ze společného obydlí a jeho bezprostředního 

okolí, lze-li dŧvodně předpokládat, ţe se dopustí nebezpečného útoku proti ţivotu 

nebo zdraví či svobodě nebo zvláště závaţného útoku proti lidské dŧstojnosti. Úprava 

vykázání v zákoně o policii. Smysl vykázání, místní a časový rozsah vykázání. 

Vykázání jako faktický úkon (nemá povahu rozhodnutí). Povinnosti a práva 

vykazované osoby, obětí, informační povinnost vŧči dalším orgánŧm a institucím. 

Následné povinnosti policie.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011882 - ANAL 042994 

NEZKUSIL, Jiří 

Materiální protiprávnost v návrhu rekodifikace.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 1, s. 12 - 22.  

 Autor se v článku zamýšlí především v teoretické rovině nad některými aspekty 

nového trestního zákoníku, přičemţ se soustřeďuje na obsah pojmu jako 

protiprávnost, formální pojetí trestného činu, společenská škodlivost, trestní 

odpovědnost, trestný čin, skutková podstata a podobně. CZ - cze: PA: če/2009 
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011877 - ANAL 045183 

NOVÁK, František 

Legislativa ČR v roce 2007 - kvantitativní přehled.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 2, s. 159 - 177.  

 Kvantitativní analýza tvorby práva v ČR v r. 2007. Zdrojem je databáze LexGalaxy, 

která k 28. 5. 2008 obsahovala 163 680 registrovaných dokumentŧ s údaji o 

legislativě ČR. Typy sledovaných dokumentŧ a jejich legislativní relevance. Článek je 

součástí projektu GA ČR č. 407/05/2364. Četné tabulky s přehledy vyhotovených 

právních aktŧ. Mj. podíly novelizací v letech 2002 - 2004, struktura platných právních 

předpisŧ podle právních odvětví k 31. 12. r. 2006 a 2007, koeficient změn legislativy 

ve vybraných letech za období 1955 -2005. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011875 - ANAL 045181 

PAUKNEROVÁ, Monika 

Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 2, s. 121 - 139.  

 Příspěvek je součástí výzkumného projektu č. 407/08/0188, s podporou Grantové 

agentury ČR. Vliv evropského práva na mezinárodní právo soukromé. Kolizní 

spravedlnost a materiální spravedlnost v mezinárodním právu soukromém. Principy 

autonomie a neutrality jako výrazné rysy mezinárodního práva soukromého. Otázky 

souladu norem mezinárodního práva soukromého s obecnými principy práva ES, EU. 

České právo. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011901 - ANAL 045784 

SCHRAMM, Andreas 

Das Waffenrechtsänderungsgesetz 2008 - die wesentlich Inhalte : Die 

Waffenrechtsnovelle 2008 [Změna zákona o zbraních 2008 -  nejdŧleţitější údaje. 

Novela zbrojního práva].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 13 - 16, 3 obr.  

 Rŧst ozbrojeného násilí vyvolal potřebu zpřísnění podmínek drţení zbraní. Novela 

zákona o zbraních a střelivu z dubna 2008 a nejdŧleţitější změny týkající se drţení 

zbraně a střeliva, podmínek jejich pouţití, zákazu některých druhŧ zbraní a střeliva. 

Právní úprava některých ochromujících zbraní (tasery). 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011876 - ANAL 045182 

SVOBODA, Pavel 

K aktuálním právním problémŧm smíšených vnějších smluv EU.  



 33 

In: Právník. - 148, 2009, č. 2, s. 140 - 158.  

 Vnější smlouvy jako smlouvy, kde smluvní stranou jsou kromě třetího státu nebo 

mezinárodní organizace vedle EU/ES také jejich členské státy. Základy a obecně k 

vnějším smlouvám EU. Mezinárodně právní základy smíšených smluv. Smíšené 

smlouvy v hierarchii pramenŧ evropského práva. Dŧvody uplatňování smíšených 

smluv, legislativa a praxe jejich sjednávání a uzavření. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011883 - ANAL 042995 

ZACHAR, Andrej 

Vplyv rekodikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhal'ovanie a 

objasňovanie trestných činov vráţd.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 1, s. 23 - 32.  

 Pokračování z TP č. 12/2008. V této druhé části se autor zabývá do hloubky 

jednotlivými úkony trestního řízení, prostředky operativně pátrací činnosti, 

informačně-technickými prostředky a dokazováním s tím, ţe vţdy také upozorňuje na 

základní změny, k nimţ v této souvislosti došlo přijetím nového trestního řádu na 

Slovensku a co  tyto změny znamenají pro orgány činné v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011909 - ANAL 045193 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. - ŘEZNÍČEK, Tomáš 

Regulace finančních trhŧ a předcházení legalizaci výnosŧ z trestné činnosti.  

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 1-2, s. 31 - 41, lit., příl.  

 K nové úpravě potírání a předcházení legalizace výnosŧ z trestné činnosti zákonem č. 

253/2008 Sb., ze dne 1. září 2008. Související zákon č. 61//1996 Sb. Charakteristika 

nového zákona. K diskuzím o povinnostech advokátŧ. Povinnost identifikace a 

povinnost ohlašovací. V příloze srovnání některých institutŧ podle úpravy obsaţené 

v zákoně č. 61/1996 Sb. a v zákoně č. 253/2008 Sb. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011923 - ANAL 045793 

ČERMÁK, Jiří 

Určení rozhodného práva pro odpovědnost vyplývající z uţití díla v kyberprostoru.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 7 - 20.  

 Otázka určení právního řádu (rozhodné právo) při posouzení konkrétního uţití díla 

(rozmnoţování, rozšiřování, veřejné vystavování apod.). Bernská úmluva z roku 1886 

a tzv. Řím 2 z roku 2007. Princip teritoriality, volba rozhodného práva, určení autora, 

resp. beneficianta pŧvodních práv a ochrana osobnostních autorských práv. Prostředí 

internetu a určování rozhodného autorského práva: určení místa uţití díla,  
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zpřístupnění díla, webcasting, stahování (rozmnoţování) autorských děl. Odpovědnost 

z porušení autorských práv. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011921 - ANAL 045792 

Český právní řád a ochrana kyberprostoru : Vybrané otázky.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, 140 s.  

 Vymezení pojmu kyberprostor. Právní otázky v souvislosti s kyberprostorem a jeho 

vyuţíváním. Počítačová kriminalita, autorské právo. Trestněprávní úprava, 

mezinárodněprávní ochrana kyberprostoru, elektronické obchodování. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011924 - ANAL 045794 

GŘIVNA, Tomáš 

Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 21 - 34. 

 Kyberprostor (zejména a převáţně internet) a jeho specifika. Útoky a kriminalita v 

kyberprostoru. Snaha harmonizovat regulaci nebezpečných aktivit (extremismus, 

terorismus, organizovaná kriminalita apod.) mezinárodněprávními prostředky. 

Přehled jednotlivých dokumentŧ k této problematice: OSN, Rada Evropy, OECD, 

právo EU/ES. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011925 - ANAL 045795 

HERCZEG, Jiří 

Extremismus a hranice svobody projevu na internetu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 35 - 49. 

 Definování extremismu z policejního hlediska. Odlišnost extremismu a kriminality s 

extremistickým podtextem. Typologie extremismu. Zneuţívání internetu k šíření 

nenávistné propagandy a problematika odpovědnosti. Institucionální zajištění postihu 

extremismu na internetu: policie, státní zastupitelství. Mezinárodní spolupráce při 

potírání rasistické a xenofobní propagandy (Dodatkový protokol k Úmluvě o 

počítačové kriminalitě - vymezení trestných činŧ). Problematika občanských práv a 

svobod v souvislosti s extremismem - americké pojetí svobody projevu a evropská 

doktrína aktivní intolerance. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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011911 - ANAL 045195 

JONÁŠOVÁ, Radka 

Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let.  

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 1-2, s. 52 - 54.  

 Praktické zkušenosti s uplatněním hlavy 3 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeţe. Postavení advokáta v řízeních ve věcech dětí mladších 15 let. 

Aktuální problémy s aplikací zákona. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011910 - ANAL 045194 

JOUZA, Ladislav 

Ochrana zaměstnancŧ před hromadným propouštěním.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 1-2, s. 50 - 51.  

 Ukončení pracovního poměru většího počtu zaměstnancŧ při organizačních změnách 

v podniku. Paragraf 62 zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele předtím, neţ by dal 

zaměstnancŧm výpověď z pracovního poměru nebo se s nimi dohodl na ukončení 

pracovního poměru. Povinnost informovat úřad práce. Podmínky ukončení  

pracovního poměru. Jednání se zástupci zaměstnancŧ. Rozhodné počty zaměstnancŧ. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

011904 - ANAL 045787 

KAY, Wolfgang 

Kontrollbefugnisse der Polizei : Übersicht über die wichtigsten Kontrollbefugnisse 

der Polizei [Kontrolní oprávnění policie. Přehled nejdŧleţitějších policejních 

kontrolních oprávnění].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 22.  

 Přehled ustanovení zákona o zbraních a střelivu, které se týkají kontrolních oprávnění 

policie. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011906 - ANAL 045789 

KOMM, Hartmut 

Dekorationswaffen - eine Besonderheit im Waffenrecht : Harmloses Spielzeug oder 

erlaubnisfreie Versuchung? [Dekorační zbraně - zvláštnost v právní úpravě zbraní. 

Neškodná hračka nebo povolené pokušení?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 25 - 27.  

 Vymezení pojmu "dekorační zbraň". Právní normy týkající se bodných a sečných 

zbraní, střelných zbraní a některých jejich zvláštních typŧ (trofejní válečné zbraně a 

munice). BRD - ger: PA: bh/2009 
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011926 - ANAL 045796 

KUBEC, Tomáš 

Některé mezinárodněprávní aspekty závazkových vztahŧ vzniklých v kyberprostoru.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 51 - 63, lit. 10.  

 Nárŧst přeshraničního, resp. mezinárodního charakteru obchodních a závazkových 

vztahŧ. Nové forma kontrakce a projevu vŧle (smlouvy uzavírané po internetu, 

elektronické veřejnoprávní úkony apod.), nové formy plnění (software a audiovizuální 

nahrávky nakupované a dodávané po internetu), paralelní platební a quasi-platební 

systémy. Technická sloţitost vyšetřování trestné činnosti a posuzování sporŧ.  

Pravomoc a příslušnost v přeshraničních závazkových vztazích. Rozhodné právo. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011927 - ANAL 045797 

MINÁRIK, Tomáš 

Peer-to-peer sítě z hlediska trestního práva.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2008, č. 4, s. 65 - 78. 

 Právní, zejména trestněprávní aspekty uţívání peer-to-peer sítě (PZP). Definování 

PZP sítí - výměnné sítě, kdy kaţdý připojený počítač slouţí zároveň jako klient i jako 

server. Zneuţívání těchto sítí k protiprávním aktivitám, nejčastěji se jedná o 

neoprávněné kopírování a distribuci software, filmových a hudebních děl. PZP sítě 

jako nástroj porušování autorských práv. Určování výše škody a bezdŧvodného 

obohacení zpŧsobených protiprávním činem v PZP síti. Latence této kriminality, 

procesní otázky spojené s jejím odhalováním a dokazováním. Moţnosti budoucího 

vývoje výměnných sítí. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011902 - ANAL 045785 

SCHRAMM, Andreas 

Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmter tragbarer Gegenstände in 

der Öffentlichkeit : Führungsverbote und polizeiliche Praxis [Zákaz nošení 

zdánlivých zbraní a určitých nošených předmětŧ na veřejnosti. Uplatnění zákazu a 

policejní praxe].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 16 - 19, 2 schémata, 2 obr.  

 Předměty vypadající jako zbraně - jejich definice, základní druhy (atrapy, sečné 

předměty, softairové zbraně, dekorační zbraně apod.). Nebezpečnost jejich nošení 

nebo dokonce jejich pouţití, např. v rámci hry, na veřejnosti. Zákaz těchto "zbraní". 

Noţe jako zbraně, zákaz některých jejich typŧ. Kdy a kde je zákaz těchto předmětŧ 

uplatňován a policejní praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

 



 37 

011903 - ANAL 045786 

SCHRAMM, Andreas 

Transport von Schusswaffen durch Jäger und Sportschützen als Unterfall des 

erlaubnisfreien Führens : Hinweise für die polizeiliche Praxis [Přeprava střelných 

zbraní myslivci a sportovními střelci jako případ povolené přepravy. Odkaz na 

policejní praxi].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 20 - 21, 1 obr., 1 schéma.  

 Nový zákon o zbraních a střelivu změnil i podmínky přepravy střelných zbraní 

soukromými osobami. Obecné podmínky přepravy střelných zbraní, zejména změny v 

definici "zbraň připravená ke střelbě" a "zbraň připravená k zásahu". Některé výhody 

pro myslivce a sportovní střelce. Oprávnění policie kontrolovat přepravu střelných 

zbraní, případné sankce při nedodrţování zákonných předpisŧ. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011908 - ANAL 045791 

WALTER, Bernd 

Aktuelles Waffenrecht : Checkliste [Aktuální právní úprava zbraní. Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 31.  

 Stručné shrnutí problematiky zbraní, jejich drţení, zákazu některých typŧ zbraní, 

převozu zbraní a kontrolních oprávnění policie. Repliky a atrapy zbraní. Změny v 

zákoně o zbraních a střelivu, které jsou relevantní pro policii. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

011907 - ANAL 045790 

ZEYN, Michael 

Paintball - knallbunte Schiessspiele : Spielidee und rechtliche Bewertung [Paintball - 

střelecká hra s třaskavými barvami. Idea hry a právní klasifikace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 1, s. 28 - 30, 1 obr.  

 Paintball, jeho vznik a podstata. Prostředky paintballu - zbraně, ochranné prostředky. 

Paintballové týmové hry, jejich charakteristika. Posuzování paintballových zbraní z 

hlediska zákona o zbraních a střelivu. Přestupky a jejich sankcionování (trestnost, 

pokuty). 

BRD - ger: PA: bh/2009 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

011831 - ANAL 046025 

BUSCHMANN, Claas T. - KOOPS, Erwin - PÜSCHEL, Klaus - TSOKOS, Michael 

Tödliche Schrotschussverletzungen [Smrtelná zranění zpŧsobená brokovnicí].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 1, s. 17 - 20, 11 obr., 1 tab., lit. 6.  

 Podrobná studie o zvláštnostech konstrukce, balistiky, a munice u rŧzných typŧ 

brokovnic. Morfologie zranění zpŧsobeného střelbou brokŧ. Popis tří konkrétních 

případŧ. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011844 - ANAL 045759 

DVOŘÁK, Ondřej 

Pušky, které nemají zabíjet.  

In: Ekonom. - 53, 2009, č. 3, s. 52 - 53, 1 obr., 1 tab.  

 Policie, a někdy i armáda, pouţívají v stále větší míře zbraně, které nemají usmrtit 

nebo zranit, ale pouze ochromit. Prostředky zaloţené na elektrickém výboji 

(paralyséry, tasery). Mikrovlnný zářič ADS, zvukové zbraně, znehybňující pěna, 

světelné zbraně (lasery, dozzlery). Vyuţití genově manipulovatelných bakterií. 

Některá rizika pouţití těchto prostředkŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

011791 - ANAL 045504 

HRADECKÝ, Martin - VONDRÁČEK, Aleš 

Střelecký instruktor z USA Rob Pincus znovu v České republice.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 2, s. 59 - 62, 21 obr.  

Akce: Combat Focus Shooting [kurz] : Základy střeleckého systému CFS.  (ČESKÁ 

REOPUBLIKA), ad 2008.op.list-ad 2008.op.list. Executive Protection Course [kurz] : 

Osobní ochrana. (ČESKÁ REPUBLIKA), ad 2008.op.list-ad 2008.op.list.  

 Rob Pincus, bývalý člen speciální policejní zásahové jednotky vedl v r. 2008 v České 

republice speciální týdenní výcvik pro vybranou skupinu účastníkŧ. Základy 

střeleckého systému CFS, osobní ochrana. Spolupráce Akademie AEGIS a I.C.E. 

Training Company. Střelecký systém CFS R. Pincuse přijaly policejní jednotky v 

USA, v Anglii, v Německu. Taktická příprava, techniky boje zblízka, střelecká 

příprava, krytí a evakuace chráněné osoby. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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011892 - ANAL 046035 

TSACH, Tsadok - LANDAU, Eliezer - SHOR, Yaron - VOLKOV, Nikolai - 

CHAIKOVSKY, Alan 

Estimating Projectile Perpendicular Impact Velocity on Metal Sheet Targets from the 

Shape of the Target Hole [Měření kolmé nárazové rychlosti projektilu podle otvoru v 

kovovém terči].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 1, s. 77 - 83, 8 obr., 2 tab., lit. 19.  

 Z pušky M-16A1 ráţe 5,56 mm byla vypálena série cvičných střel na kovový terč o 

tloušťce 1 mm. Rychlost střely byla měřena ještě před zásahem terče. Naměřené 

hodnoty se pohybovaly od 400 do 900 m/sec. Vlastnosti otvoru v terči byly vyjádřeny 

pomocí matematických rovnic. Z rovnice je moţno určit rychlost projektilu v 

okamţiku, kdy zasáhl terč. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011788 - ANAL 045501 

VONDRÁČEK, Aleš 

Ruger LPC - nadějné překvapení.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 2, s. 10 - 15, 9 obr.  

 V druhé polovině r. 2008 na trhu novinka značky Ruger, pistole minimálních 

rozměrŧ s názvem LPC. Spadá do kategorie malých/záloţních, téţ kapesních zbraní. 

Uţití souvisí s mírou ohroţení a s oblastmi pŧsobení nositele, od běţného občana, 

agenta pŧsobícího v utajení, aţ po členy zásahové jednotky. Testy, výsledky 

praktického střeleckého testu, technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

011819 - ANAL 045920 

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín 

Evropská bezpečnost v globálním kontextu.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 23 - 30, lit. 15.  

 Reflexe bezpečnostních analýz a prognóz ve světě, v EU a v ČR v letech 2003 - 

2008. Celkem bylo identifikováno 48 zdrojŧ. Klíčové prognózy. Na základě analýzy 

bezpečnostních prognóz byl sestaven "ţebříček" sedmnácti hlavních hrozeb evropské 

bezpečnosti. Degradace ţivotního prostředí. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011836 - ANAL 045930 

BALLOVÁ, Nataša - HODNÝ, Jiří - SALINGER, Radomír 

Armáda a veřejnost 2008.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 162 - 174, 13 grafŧ.  

 Prŧzkum názorŧ a postojŧ české veřejnosti k AČR a k otázkám obrany a bezpečnosti. 

Metodologie výzkumu. Hlavní tematické oblasti výzkumu. Shrnutí hlavních zjištění. 

Hodnocení korupce v AČR. Názory na radarovou základnu. Názory na obranu ČR. 

Hodnocení moţnosti ohroţení ČR. Názory a postoje k úkolŧm a misím AČR. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011832 - ANAL 045926 

HODNÝ, Jiří 

Virtuální univerzita dţihádu: výcvik a vzdělávání islámských teroristŧ v 

kyberprostoru.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 115 - 120, lit. 6.  

 Islámští teroristé začali v kyberprostoru budovat "virtuální posluchárnu", která se pro 

dţihádisty postupně stala téměř nevyčerpatelnou zásobárnou poznatkŧ. Mnoţství a 

přístupnost informací na internetu vytvořily situaci, kdy prakticky kaţdý zájemce o 

aktivní účast v teroristickém hnutí je schopen absolvovat tzv. sebevýcvik k provádění 

teroristických aktivit, včetně sebevraţedných útokŧ. Virtuální středisko al-Battar. 

Materiály určené k výcviku a vzdělávání teroristŧ šířené na internetu lze rozčlenit na 

manuály výbušnin a zbraní, taktické a operační manuály a manuály o zbraních 

hromadného ničení, bezpečnostní manuály a manuály kybernetického dţihádu. 

Předávání vlastních zkušeností a znalostí. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011825 - ANAL 045926 

JURENKA, Miroslav 

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 110 - 114, lit. 3.  

 Optimalizace bezpečnostního systému státu. Systematické vzdělávání a příprava 

občanŧ v předmětné oblasti (a to nejen vojákŧ a policistŧ) je jedním z předpokladŧ z 

trvalého zajišťování bezpečnosti jednotlivce i celé společnosti. Usnesení 

Bezpečnostní rady státu. Profilující oblasti vzdělávání musí mít následující obsahové 

standardy: Krizový management; Analýza rizik; Bezpečnostní politika a prevence 

kriminality; Ochrana obyvatelstva; Ekonomika, krizové situace; Aplikovaná 

informatika; Veřejné právo a základní související předpisy; Anglický jazyk. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011833 - ANAL 045927 

KOMÁR, Aleš - VASICKÁ, Pavlína 

Stanovení fyzické kondice a výţivového stavu vojáka.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 135 - 147, 4 tab., lit. 11.  

 Výzkum fyzické kondice a výţivového stavu expedičního kontingentu navazuje na 

výzkum úrovně výţivy v kontingentu KFOR, provedeném v roce 2005 

antropometrickým měřením a bioimpendační analýzou. Cíl výzkumu. Materiál a 

metody. Testování normality základního souboru. Výsledky a diskuse. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011820 - ANAL 045921 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Nasaditelnost Battle Group EU do operací ESDP.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 31 - 58, 2 obr., 2 přílohy, 12 tab., lit. 15.  

 Evropská unie je globální činitelem, který je stále více připraven nést svŧj díl 

zodpovědnosti za světovou bezpečnost. Úkoly Battle Group EU při realizaci ESDP. 

Analýza moţných scénářŧ nasazení Battle Group EU. Oddělení znepřátelených 

(bojující) stran silou (EOPF - Separation of Parties by Force). Evakuační operace 

v nepřátelsky naladěném prostředí. Nasaditelnost Battle Groups EU. Pravděpodobnost 

nasazení Battle Groups EU do operace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011824 - ANAL 045925 

NOVÝ, Dalibor 

Vzhŧru právním rodokmenem hodnocení veřejných zakázek.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 100 - 109, lit. 10.  

 Hodnocení nabídek uchazečŧ o veřejnou zakázku patří k uzlovým a kritickým 

momentŧm veřejného zadávání i celého akvizičního procesu. Zadávací provizorium v 

transformující se ekonomice. Veřejnoprávně zpřísněná obchodní veřejná soutěţ. 

Ekonomická vhodnost nabídky. Zvýhodnění domácích dodavatelŧ. Legislativní 

precizace zpŧsobŧ hodnocení nabídek. Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji.  

Praktická shrnutí.  

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011823 - ANAL 045924 

OCHRANA, František 

Audit výkonu činností. 
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In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 81 - 87, 3 obr., 5 tab., lit. 5.  

 Nástin východisek pro tvorbu metodiky v rezortu Ministerstva obrany ČR. Základní 

kroky, jak provádět audit institucionálních činností a to s dŧrazem na administrativně 

správní úroveň. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011837 - ANAL 045931 

Principy obrany České republiky "2030".  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 175 - 178.  

Rec. na : Principy obrany České republiky "2030" [Monografie] / Vlastimil Galatík + 

kol. - Brno : Ústav strategických studií, 2008. - 82 s. 

 Publikace se zabývá problematikou obrany ČR, budoucím bezpečnostním 

prostředím, pravděpodobným budoucím operačním prostředím, operačními 

poţadavky a schopnostmi ozbrojených sil ČR, predikcí vývoje obranných zdrojŧ a 

technologií, vojensko-politickými ambicemi a principy obrany ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011818 - ANAL 045919 

RAŠEK, Antonín 

Suverenita, celistvost, politická nezávislost. 

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 3 - 22, lit. 24.  

 Pojetí bezpečnostní politiky. Bezpečnostní strategie. Organizační předpoklady tvorby 

strategických dokumentŧ. Pŧsobnost ministerstev (MZV, MO, MV). Klíčové 

bezpečnostní strategické dokumenty. Bezpečnostní strategie ČR. Zahraniční a 

bezpečnostní politika. Rezort MV. Bezpečnost a obrana. Zpravodajské sluţby. 

Navrhovaná struktura strategických dokumentŧ ČR v oblasti bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011834 - ANAL 045928 

RAŠEK, Antonín 

Neonacismus a anarchismus. 

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 148 - 158.  

 Principy protiextremistické politiky. Projevy extremismu, neonacismu a anarchismu. 

Šovinistická forma nacionalismu. Neofašismus a skinheadi, neofašismus a 

neonacismus v ČR. Historie, podstatu a praxe anarchismu. Současné anarchistické 

hnutí v ČR. Odrŧdy anarchismu. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011821 - ANAL 045922 

ŠPIŠÁK, Ján 

Teorie kulminačního bodu. 

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 59 - 67, 1 obr., lit. 17. 

 Základní informace související s objasněním koncepce kulminačního bodu, navést jej 

správným směrem k jejímu pochopení a správnému výkladu. Koncepce kulminačního 

bodu je pojednávána ve třech základních částech, kdy je objasněno Clausewitzovo 

pojetí, dále je popsána teorie kulminačního bodu podle některých doktrinálních 

publikací, a na závěr jsou objasněny všeobecné souvislosti, dokreslující základní 

pochopení této koncepce. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011835 - ANAL 045929 

VLČEK, Bohuslav 

Pacifismus a doplňování ozbrojených sil České republiky vojáky v záloze za stavu 

ohroţení státu a válečného stavu.  

In: Vojenské rozhledy. - 18, 2009, č. 1, s. 159 - 161, lit. 11.  

 Ozbrojené síly ČR mají podle zákona jednoznačně stanovený úkol, kterým je 

připravovat se k obraně ČR a bránit je proti vnějšímu napadení. Aby tento úkol mohly 

ozbrojené síly v plném rozsahu splnit, musí se za stavu ohroţení státu a válečného 

stavu doplnit vojáky ze zálohy. Jedním z významných faktorŧ, jenţ mŧţe doplňování 

nepřímo ovlivňovat a který si málo uvědomujeme, je i náboţenství a s ním spojený 

pacifismus. Definice pacifismu. Vznik a počátky pacifismu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

011948 - ANAL 045937 

CHOCHOLOUŠ, Ilja 

Další příslušníci HZS ČR získali speciální zdravotnickou odbornost.  

In: 112. - 8, 2009, č. 2, s. 14 - 16, 5 obr.  

 Dovednostní profil současného příslušníka HZS ČR je stále více orientován na oblast 

technické záchrany. Současně dochází k situacím, kdy zároveň s vyprošťováním 

poraněné osoby při dopravní nehodě, v závalu, v troskách budovy atd. bývá 

příslušníky HZS ČR poskytována první pomoc. Zásah při konkrétní dopravní nehodě. 

Kvalifikační kurz první pomoci pro hasiče. Praktický výcvik. Závěry plynoucí z 

praktické výuky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011795 - ANAL 042981 

DOLINA, Miroslav 

Pomoc z nebes. In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 12, s. 14 - 16, obr.  

 Dokončení obměny vrtulníkŧ Letecké sluţby Policie ČR a její doplnění o nové stroje 

Eurocopter EC 135 T2. Popis vrtulníku. Nasazování vrtulníkŧ. Významné organizační 

změny v Letecké sluţbě. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011779 - ANAL 045914 

HANZLÍKOVÁ, Helena 

Evropská kritická infrastruktura.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 28 - 29, 2 obr.  

 Pojem Evropské kritické infrastruktury odráţí snahu orgánŧ Evropské unie o 

zabezpečení plynulého chodu klíčových prostředkŧ, systémŧ a jejich částí, tj. kritické 

- ţivotně dŧleţité - infrastruktury, umístěných v členských státech EU a majících 

závaţný přeshraniční dopad na nejméně dva členské státy. Zelená kniha. Návrh 

směrnice. Členění sdělení o EPCIP - 3 oblasti. Definice Evropské kritické 

infrastruktury. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011949 - ANAL 045938 

HRUBÝ, Václav - ČERNÝ, Jaroslav - HRUBÁ, Alice 

Příprava jednotek SDH obcí k plnění úkolŧ ochrany obyvatelstva v Olomouckém 

kraji.  

In: 112. - 8, 2009, č. 2, s. 17 - 19, 4 obr.  

 Záměr HZS Olomouckého kraje, jakým zpŧsobem připravit a uvést do praxe nový 

systém odborné přípravy a vyuţívání jednotek sborŧ dobrovolných hasičŧ obcí pro 

plnění úkolŧ ochrany obyvatelstva. Fingování nově navrhovaného systému: Úkoly 

obce, jednotek poţární ochrany a kraje. Příprava v roce 2008. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011780 - ANAL 045915 

KRACÍKOVÁ, Vladimíra 

Národní centrum pro krizovou připravenost.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 30 - 31, 2 obr.  

 MV-GŘ HZS ČR připravuje vybudování Národního centra pro krizovou připravenost 

a výcvik sloţek IZS. Toto centrum vznikne do roku 2013 v Hradci Králové. Praktický 

výcvik součinnosti základních sloţek IZS. Nový systém vzdělávání. Bezpečnost 

výzkumu. CZ - cze: PA: ká/2009 
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011776 - ANAL 045911 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva u právnických a podnikajících fyzických 

osob.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 23 - 25, lit. 9.  

 Problematika úrovně znalostí s dovedností zaměstnancŧ v ochraně a sebeochraně. 

Vzdělávání zaměstnancŧ dle platné legislativy. Koncepce o vzdělávání obyvatelstva. 

Vzdělávání u právnických a podnikajících fyzických osob. Moţnosti a zpŧsoby 

(formy) vzdělávání. Spolupráce s orgány kraje, obcí s rozšířenou pŧsobností, obcí a se 

sloţkami IZS. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011781 - ANAL 045916 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše 

Jednání Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 31, 1 obr., lit. 1.  

 Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemoci uspořádalo v říjnu 2008 setkání 

odborníkŧ zabývajících se vznikem a šířením nakaţlivých nemocí. Toto setkání bylo 

zaměřeno na prezentaci nových softwarových produktŧ, které mají pomoci při 

monitorování, informování a šíření mimořádných událostí, spojených s nakaţlivými 

nemocemi. Prezentace činnosti. Nouzové opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011782 - ANAL 045917 

LICHOROBIEC, Stanislav 

Špinavá bomba a moţnosti její likvidace.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 32 - 33, 6 obr.  

 Pojem "špinavá bomba". "Špinavá bomba" je vyuţívána k rozptýlení radioaktivních 

částic, které mají zamořit určitou oblast. Svou konstrukcí je velmi jednoduchá. 

Vyuţívá náloţe klasické konvenční trhaviny, která svým výbuchem rozptýlí do 

prostoru radioaktivní částice libovolného radioaktivního materiálu. Preventivní 

opatření - tři oblasti prevence. Eliminace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011772 - ANAL 045907 

MAJER, Jan 

Preventivní činnost SH ČMS.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 16.  
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 Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska je občanským sdruţením podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdruţování občanŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, které pŧsobí na 

úseku poţární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisŧ. Ústřední odborná rada prevence. Preventivně výchovná činnost. 

Odbornost preventisty. Spolupráce s HZS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011770 - ANAL 045905 

SMOLA, Boris 

Vývoj hodnocení poţární bezpečnosti staveb od roku 1990.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 15.  

 Poţární bezpečnost staveb nabývala postupně na dŧleţitosti a po mnoha let zŧstávala 

v podvědomí investorŧ, projektantŧ i stavebních úřadŧ za ostatními hledisky, jako je 

např. ochrana zdraví a ţivotního prostředí, hygiena, ochrana proti hluku, úspora 

energie. Zákony č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektŧ, 

technikŧ a inţenýrŧ, zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, vyhláška č. 137/1998 

Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu. Praktické vyuţití vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technickcýh podmínkách poţární ochrany staveb. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011773 - ANAL 045908 

URBÁNEK, Jan 

Stav zavedení jednotného čísla tísňového volání v Evropě. 

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 17, 1 obr.  

 Problematika jednotného evropského čísla tísňového volání "112". Jednotné číslo 

tísňového volaní bylo provedeno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2002/22/ES o univerzální sluţbě, konkrétně jejím článkem 26. Organizace příjmu 

tísňového volání. Tísňové volání v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011775 - ANAL 045910 

VLKOJAN, Zdeněk - MENŠÍK, Miroslav 

Cvičení ZÓNA 2008 z pohledu HZS Jihomoravského kraje.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 20 - 22, 6 obr.  

Akce: ZÓNA 2008 [Cvičení]. Dukovany (ČR), 26.11.2008-28.11.2008.  

 Ve dnech 26.-28.11.2008 se v ČR konalo rozsáhlé cvičení orgánŧ krizového řízení a 

sloţek IZS na téma: Činnost orgánŧ krizového řízení, sloţek IZS a dalších subjektŧ 

při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na ČEZ  
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EDU s názvem "ZÓNA 2008". Hlavní cíle cvičení v JMK. Nový systém evakuace. 

Příprava cvičení. Prŧběh cvičení. Poznatky ze cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011777 - ANAL 045912 

VOTÍPKA, Luboš 

Dotace na koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění.  

In: 112. - 8, 2009, č. 1, s. 25, 1 obr.  

 V roce 2009 se budou přidělovat dotace podle "Zásad pro poskytování účelových 

dotací vybraným obcím v rámci rozvoje koncových prvkŧ varování jednotného 

systému varování a vyrozumění, schválených GŘ HZS ČR dne 15.9.2008. Podmínky 

pro poskytování dotací. Základní kritéria pro poskytnutí dotace. Ekonomické 

poţadavky. Postup při rozhodování a poskytování dotací obcí. Kritéria pro 

vyhodnocení ţádostí o poskytnutí dotace obci. CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011946 - ANAL 045935 

VYKOUKAL, Jaroslav 

Chceme přesvědčit ostatní příslušníky HZS ČR, ţe se na nás budou moci vţdy 

spolehnout. 

In: 112. - 8, 2009, č. 2, s. 6 - 9, 11 obr., 1 schéma.  

 Organizační struktura Záchranného útvaru HZS ČR. Historie vzniku. Uplatnění ţen v 

záchranném útvaru (ZÚ). Hlavní úkoly ZÚ. Zahraniční humanitární pomoc. Speciální 

technika pro záchranu a humanitární činnost ZÚ. Úkoly a zaměření činnosti: 

Technické a speciální. 

CZ - cze: PA: ká/2009 


