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ALKOHOL, DROGY 

 

012033 - ANAL 045991 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Konference o metamfetaminu.  

In: Závislosti a my. - 2009, č. 1, s. 5 - 7, 3 obr.  

Akce: Global Methamphetamine Conference 2008 [Konference]. Praha (ČR), 

15.09.2008-16.09.2008.  

 Ve dnech 15.-16.9.2008 se konala v Praze konference s názvem "Global 

Methamphetamine Conference 2008" s podtitulem "science, strategy and response". 

Problematika metamfetaminu jako globálně rozšířené drogy. problémy související s 

uţíváním této látky v celém světě a v ČR. Výtah referátů. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011964 - ANAL 045953 

GABRHELÍK, R. - MIOVSKÁ, L. - MIOVSKÝ, M. 

Dotazníkový průzkum HARM Reduction intervencí v lékárnách České republiky.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 5, s. 271 - 294, 5 grafů, 4 tab., 

lit. 40.  

 přehled o infekční drogové scéně v lékárnách, o vydávaném injekčním materiálu. 

Cíle projektu a hypotézy dotazníkové substudie. Metody, získávání a analýzy dat. 

Popis výzkumného souboru, výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2009 

 

011961 - ANAL 045950 

HAMPL, Karel 

Léčba nebo distribuce drog? 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 245 - 250, lit. 6.  

 V ČR jsou některé léky s vyšším drogovým potenciálem často zneuţívány a některé 

léky jsou dokonce uţívány k výrobě drog. Příčinou této situace jsou chyby v 

předepisování léků a snadná dostupnost léků uţívaných jako prekurzory k výrobě 

ilegálních drog. Chyby preskripce předcházející distribuci drog. Příklady léků 

uţívaných a distribuovaných jako drogy. Černý a volný trh s drogami. Diskuse a 

závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2009 
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012082 - ANAL 045555 

KOČÍ, Petr 

Zahulíme, uvidíme : Speed, kokain - a tráva.  

In: Týden. - 16, 2009, č. 12, s. 32 - 38, 11 obr., 3 tab.  

 Psychoaktivní konopí v České republice. Současný trh ovládá marihuana pěstovaná v 

hydroponických urychlovačích, s vysokým THC. Její účinky, parametry přibliţující se 

v současnosti tvrdým drogám, trend zvyšování účinnosti konopných drog umělým 

pěstováním. Otázka konopí v celé Evropě, návrhy politiků včetně Komise pro 

narkotika OSN - moţná opatření. Rozhovor s několika studenty praţských gymnázií, 

pravidelnými uţivateli středně těţkých konopných drog. "Profesionální" pěstírny u 

nás, odhalené protidrogovou centrálou české policie. Otázka legalizace, amotivační 

syndrom pravidelných uţivatelů konopí, dlouholeté zkoumání vědců a lékařů u nás, 

léčba, legislativa. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011958 - ANAL 045947 

KOLIBÁŠ, E. - NOVOTNÝ, V. - TURČEK, M. 

Skúsenosti študentov vybraných fakúlt vysokých škôl s psychoaktívnymi látkami.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 221 - 232, 7 grafů, 4 tab., 

lit. 6.  

 Uţívání návykových látek u studentů. Poznatky získané v souboru 842 studentů 

Vysoké školy. Soubor respondentů a metodika průzkumu. Výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2009 

 

011965 - ANAL 045954 

KUČEROVÁ, J. 

Vliv behaviorální senzitivace a pohlaví na metamfetaminovou závislost u člověka a 

ve zvířecím modelu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 5, s. 295 - 308, lit. 55.  

 Behaviorální senzitizace se rozvíjí vlivem neuroadaptačních změn při opakovaném 

podávání látek vyvolávajících závislost, zvyšuje odpověď organismu a tak i malá 

dávka aplikovaná při abstinenci závislého jedince usnadňuje relaps adikce. 

Metamfetamin patří k nejčastěji zneuţívaným látkám vyvolávajícím závislost a rozvoj 

behaviorální senzitizace k jeho účinkům je opakovaně prokazován ve zvířecích 

modelech i v klinických studiích. Přehled o základních farmakologických 

mechanismech metamfetaminu, poznatcích o behaviorální senzitizaci, moţných 

pohlavních rozdílech v citlivosti k nim. Úvahy o moţných farmakoterapeutických 

postupech léčby závislosti. 

SLK - cze: PA: ká/2009 
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011959 - ANAL 045948 

MARTINOVE, M. 

Monoterapie závislosti mýtus, či realita? 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 233 - 238, lit. 3.  

 Problematika související s pitím alkoholu. Rozbor skupiny závislých, léčených v 

Odborném psychiatrickém léčebném ústavu Přední Hora. Klinické podoby 

alkoholické závislosti. Léčba závislosti alkoholu. Hypotéza, metodika, výsledky. 

Demografické a epidemiologické ukazatele. Druh léčby. Diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2009 

 

011956 - ANAL 045945 

MIOVSKÁ, L. - BRACHOVÁ, H. - MIOVSKÝ, M. 

Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách v ČR.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 193 - 203, lit. 29.  

 Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách. Studentský projekt kvantitativní 

obsahové analýzy mediálních sdělení o drogách. Kódovací systém, který byl ověřen v 

rámci pilotní studie. Projekt a jeho čtyři části. Diskuse a závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2009 

 

011967 - ANAL 045956 

NOVOTNÝ, V. 

4. Európsky kongres o terapii závislostí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 5, s. 316 - 318 

Akce: Terapie závislostí [Kongres]. Florencie (ITÁLIE), 13.10.2008- 15.10.2008.  

 Ve dnech 13.-15.10.2008 se ve Florencii konal čtvrtý evropský kongres o terapii 

závislostí. Zúčastnilo se ho asi 400 účastníků. Výtahy z referátů. 

SLK - sla: PA: ká/2009 

 

011960 - ANAL 045949 

OKRUHLICA, Ľ. 

Principy testovania vodičov na drogy.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 239 - 244, lit. 6.  

 Problematika testování řidičů motorových vozidel v silniční dopravě na drogy. 

Současný stav problematiky. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2009 
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011957 - ANAL 045946 

ONDREJKA, I. - FARSKÝ, I. - DÓCI, I. - FEDÁKOVÁ, E. - ADAMÍK, P. 

Spiritualita, psychopatológia a závislosť od alkoholu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 205 - 220, 6 tab., lit. 37.  

 Vztah psychopatologických příznaků a spirituality a pacientů se závislostí na 

alkoholu. Cíl práce. Soubor, metodika, výsledky, diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011995 - ANAL 045517 

PEŠEK, Roman - ORLÍKOVÁ, Barbora 

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 : Souhrn výroční zprávy.  

In: Zaostřeno na drogy. - 6, 2008, č. 5, s. 1 - 16, 11 tab..  

 Souhrn výroční zprávy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o stavu ve 

věcech drog v České republice v roce 2007. Organizační rámec protidrogové politiky, 

uţívání drog a jeho důsledky. Prevence, léčba a harm reduction, trestněprávní data. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012034 - ANAL 045992 

PETR, Petr 

Škola bez drog 2008.  

In: Závislosti a my. - 2009, č. 1, s. 8 - 11, 3 obr.  

 Odborná část závěrečné zprávy. Název projektu "Škola bez drogy". Stručný obsah 

projektu. Přesné místo realizace. Výchozí situace. Všeobecný cíl projektu. Specifické 

cíle projektu. Popis aktivit projektu (materiál a metody). Připravenost projektu k 

realizaci a jeho současný stav. Předpoklady a rizika realizace projektu. Partneři 

projektu. Popis časové realizace a pokračování aktivit po skončení podpory. 

Výsledky. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011962 - ANAL 045951 

ŠTEFÁK, Vincent 

Recenzie.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 4, s. 252 - 253 

Rec. na : Diagnostika a terapia závislosti [Skripta] / K. Turček. - Bratislava, 2007. - 1. 

vydání. - 107 s. 

 Problematika závislostí. Skripta jsou rozdělena do šesti kapitol, dále obsahují seznam 

pouţité literatury, s přílohou vysvětlení základních odborných termínů pouţívaných v 

této oblasti. První kapitola je věnována alkoholismu. Druhá kapitola se zaměřuje na  
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nealkoholovou toxikománii. Třetí kapitola je věnována ostatním návykům. Čtvrtá 

kapitola se věnuje terapii závislostí. Pátá kapitola je zaměřená na právní aspekty prací 

se závislými z hlediska práva a šestá kapitola je věnována sociálním opatřením u 

závislých osob. 

SLK - sla: PA: ká/2009 

 

011963 - ANAL 045952 

TURČEK, M. - NOVOTNÝ, V. - KOLIBÁŠ, E. 

Skúsenosti študentov z lékarskej fakulty UK v Bratislave s pychoaktívnymi látkami. 

Percepcia následkov uţivania psychoaktívnych látok : 2. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 5, s. 257 - 270, 1 graf, 1 příloha, 

6 tab., lit. 8.  

 Problematika uţívání návykových látek u vysokoškoláků. V práci jsou prezentovány 

poznatky získané v souboru 636 studentů VŠ. Nejčastěji uţívané návykové látky. 

Soubor respondentů a metodika průzkumu. Výsledky, diskuse a závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2009 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

012098 - ANAL 046815 

HERCZEG, Jiří 

Recenze. Nová kriminologická učebnice.  

In: Kriminalistika. - 42, 2009, č. 1, s. 74 - 75.  

Rec. na : Kriminologie [Monografie] / O. Novotný. - Praha : Wolters Kluwer, 2008. - 

528 s. + kol. J. Zapletal. 

 Učebnice kriminologie představuje současnou kriminologii a její problémy. Práce 

obsahuje velké mnoţství odkazů na další literaturu, zejména na bohatou zahraniční 

literaturu. Obsahy jednotlivých kapitol. Základní pojmy, fáze kriminologického 

výzkumu, výzkumné metody a výzkumné techniky. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012035 - ANAL 045993 

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2007.  

In: Závislosti a my. - 2009, č. 1, s. 13 - 25, 11 grafů, 6 obr., 1 tab.  

 Informace o problematice extremismu na území ČR v roce 2007 navazuje na 

předchozí výroční zprávy zabývající se vyhodnocením situace v oblasti extremismu 

na území ČR. Stručná charakteristika extremistické scény. Pravicový extremismus - 

neonacistická scéna. Krajně nacionalistické skupiny. Levicový extremismus - 

anarchoautonomní hnutí. Mezinárodní spolupráce. Prognóza. Marxisticko-leninské  
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skupiny a trockistické skupiny. Trestná činnost s extremistickým podtextem. 

Pachatelé. Problematika antisemitismu a činů s antiislámským podtextem. 

Problematika koncertů pravicově extremistických hudebních skupin a pravicově 

extremistických demonstrací. Demonstrace pravicových extremistů. Zneuţívání 

internetu. Legislativní rámec. Trestná činnost spjatá s diváckým násilím. 

Bezpečnostní rizika a předpoklady moţného vývoje z hlediska Policie ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011972 - ANAL 046045 

JÄKEL, Harry - KEIL, Jan-Gerrit - AREND, Sebastian 

Studie zur politisch motivierten Brandstiftung [Studie k politicky motivovanému 

ţhářství].  

In: Oranienburger Schriften. - 2008, č. 2, s. 39 - 58, 26 tab.  

 Vymezení pojmu. Metody vyhodnocení. Doba činu. Vzdálenost mezi bydlištěm a 

místem činu. Jednotlivci a skupiny. Sériové ţhářství. Objekt poţáru, typ budovy. 

Způsob provedení trestného činu. Charakteristika pachatelů: konzumace alkoholu, 

příprava a plánování trestného činu, pohlaví pachatele, rodinný stav, vzdělání, 

inteligence, povolání, sociální status, motivace trestného činu. Významné rozdíly ve 

fenomenologii obyčejných ţhářů a pachatelů politicky motivovaných. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011951 - ANAL 045940 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Preventivní program ochrany majetku a osob Bezpečná lokalita. 

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

Preventivní program ochrany majetku a osob "Bezpečná lokalita". Program je 

průběţně realizován jiţ sedmým rokem. Garanti programu. Cíl programu. Předkládání 

programu. Návaznost programu. Kontakty, publikace pro občany, technické normy. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012055 - ANAL 045535 

NOVÁK, Tomáš 

Neurotické krádeţe u dětí.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 3, s. 11 - 14.  

 Krádeţe dětí jako nejčastější porucha chování. Krádeţe téţ v normální, mravně 

nenarušené dětské populaci. Odlišení substituční, tzv. neurotické krádeţe a poruch 

chování dětí vlivem chyb ve výchově v rodině. Příklady, omyly dospělých v daných 

situacích, pozitivní efekt podrobné anamnézy a poznání situace dítěte v rodině i ve 

škole. Nejčastější důvody krádeţí dětí, postupy psychologů, úspěšné léčebné zásahy. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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012026 - ANAL 045990 

Nový trojský kůň.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 63, 2 obr.  

 Nebezpečný program schopný ovládat účet na mobilním telefonu. Škodlivý program 

pro Symbian (rozšířený operační systém pro mobilní telefony, které vyuţívají 

především telefony NOKIA, ale i některé modely Samsung, Sony Ericsson, 

Motorola). Trojský kůň Trojan - SMS. Python. Flocker byl zjištěn v pěti variantách od 

.ab po .af. Autoři trojského koně chtějí získat peníze. Ochrana proti viru. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012061 - ANAL 046056 

REUTER, Manfred 

Weniger Straftaten durch mehr Polizei!? [Znamená více policistů méně trestných činů 

?].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 2, s. 67 - 70, 6 tab., lit. 6.  

 Na základě statistických údajů si autor klade otázku, zda je moţno zredukovat počet 

trestných činů nasazením většího počtu policistů. Přehled kriminality v evropských 

zemích (včetně ČR) vzhledem k počtu policistů a počtu obyvatel. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

012050 - ANAL 046055 

RUSSELL, Gabrielle 

Pedophiles in wonderland : censoring the sinful in cyberspace [Pedofilové v zemi 

divů. Sledování hříšníků ve virtuálním světě].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2008, č. 4, s. 1467 - 1500, lit. 191.  

 V reálném světě se lidé snaţí chovat se podle společenských norem, přiměřeně 

svému věku, vzhledu, zaměstnání a sociálnímu postavení. Ve virtuálním světě se lidé 

chovají a mluví volněji, neobávají se reakcí veřejnosti. Poslední výzkumy však 

ukázaly, ţe ne všechny aktivity ve virtuálním světě zůstávají bez následků. V článku 

je  analyzována otázka šíření pornografie ve virtuálním světě a právní úpravy týkající 

se kriminalizace této činnosti. Poukazuje se na problémy Kongresu při potírání této 

kriminality (zákon o dětské pornografii, zákon o obscénnosti). Posuzuje se problém 

platnosti reálných zákonů ve virtuálním světě. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

011973 - ANAL 045961 

SLOŢILOVÁ, Dana 

V Rusku proti korupci.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, s. 12 - 13.  
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 Vedení MV Ruské federace přišlo s novými návrhy protikorupčních opatření. 

Kádrové oddělení MV dává dohromady seznamy (rejstřík) těch kandidátů na práci 

policisty, kterým bylo přijetí zamítnuto z důvodů uţívání drog či alkoholismu, nebo 

za zjištěné styky s kriminálními ţivly. Tytéţ "černé seznamy" budou sestaveny i pro 

státní úředníky, aby se zamezilo jejich opětovnému návratu do původně zastávané 

funkce. V prosinci 2008 byl vydán Kodex profesionální etiky pracovníka MV, jehoţ 

základní součástí jsou právě protikorupční standardy chování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012062 - ANAL 046057 

STERBLING, Anton 

Kriminalitätsfurcht : Vergleiche, Entwicklungen und Erklärungen auf der Grundlage 

von Bevölkerungsbefragungen [Strach z kriminality. Srovnání, vývoj a výklad na 

základě rozhovorů s obyvateli].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 2, s. 72 - 79, 15 tab., lit. 23.  

 Všeobecný vývoj strachu z kriminality. Různé vlivy: okolní prostředí, místo bydliště, 

denní doba, věk, vzdělání, povolání. Snaha vyhýbat se určitým ulicím a místům, 

zvláště večer. Pocit bezpečí, rozdílné pojetí u muţů a ţen. Závěrečné poznámky.  

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

011986 - ANAL 045974 

ŠACHL, Jindřich 

Znaky fingovaných dopravních nehod.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 1, s. 50 - 56, 9 obr.  

 Fingování dopravních nehod. Nárůst četnosti fingovaných nehod v posledních letech 

vede ke stavu určité nervozity i v případech skutečných (reálných) nehod. Moţnosti 

numerického řešení problematiky fingovaných nehod. Typické znaky fingované 

nehody. Závěrečné poznámky. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012057 - ANAL 045537 

VICHTERA, Pavel 

Internetová etika proti kybernástrahám.  

In: Učitelské noviny. - 112, 2009, č. 10, s.11 - 15, 1 obr.  

 Rozhovor s Pavlem Vichterou, koordinátorem projektu Safer Internet. Nebezpečí 

volného zacházení dětí a mládeţe s internetem bez přesně formulovaných pravidel a 

hranic. Přerůstání rámce moţností pedagogů korigovat vyuţívání komunikačních a 

informačních technologií mladistvými. Důvěřivost, nezkušenost a poskytování  

osobních údajů. Program Safer Internet a EU, hledání řešení, prevence, osvěta, "peer 

program". Soutěţ "Mobilstory" pro studenty, soutěţ "WebQuest" pro pedagogy.  
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Jednání o cenzurování internetového prostředí, spolupráce s poskytovateli sluţeb. 

Pomocí vyhlášek a zákona v budoucnu stanovení kultury chování na internetu. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

012093 - ANAL 046811 

BLATNÍKOVÁ, Šárka - NETÍK, Karel 

Příspěvek k problematice predikce kriminálního jednání. 

In: Kriminalistika. - 42, 2009, č. 1, s. 5 - 22.  

 Text vychází ze závěrečné zprávy výzkumu IKSP "Vybrané problémy vězeňství se 

zaměřením na predikci vývoje pachatele. Přístupy a metody uţívané při posuzování 

pachatele - techniky určené k predikci vývoje kriminálního chování (opětovné 

odsouzení). Jednotlivé pojmy - riziko a potřeba - a jejich členění, které jsou 

"odpovědné" za kriminální recidivu. Vývojový přehled metod posuzování pachatele. 

Statistické instrumenty určené pro predikci opětovného odsouzení pachatele. Krátký 

výstup z empirické části výzkumu IKSP. Výběr poloţek nástroje. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012592 - ANAL 046974 

FOJTÍK, Jakub 

Létající dopraváci.  

In: Rescue report. - 2009, č. 2, s. 20 - 23, 10 obr.  

 Nedílnou součástí bezpečnostních a záchranných sloţek tvoří letectvo. Letadla a 

vrtulníky plní úkoly pro policisty, zdravotníky a další záchranné subjekty. Historie 

vrtulníků u dopravních útvarů. Vyuţití vrtulníků pro dopravní policii. Typické 

způsoby vyuţití vrtulníků pro dopravní policii. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012064 - ANAL 046059 

KRUPICKA, Erik 

Die Röntgenbeugung in der Kriminaltechnik [Sklon rentgenových paprsků v 

kriminalistické technice].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 2, s. 88 - 93, 10 obr., lit. 8.  

 Na několika příkladech z rentgenové laboratoře Spolkového kriminálního úřadu 

(BKA) autor ukazuje, jak je vyuţívána tato technika při zkoumání deformace 

materiálu a v dalších podobných případech. 

BRD - ger: PA: jv/2009 
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011970 - ANAL 045959 

LINHART, Jaroslav 

Detektor lţi.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, s. 10, 1 obr.  

 Detektor lţi je zařízení, které zaznamenává určité specifické odchylky při lhaní a 

mluvení pravdy. Historie detektoru lţi. Typy detektorů lţi - polygraf, CVSA - 

Computer Voice Stress Analyzátor, encefalograf, IRMf - Funkční magnetická 

rezonance mozku - popis a charakteristika přístrojů. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011985 - ANAL 045973 

MATOUŠEK, Vladimír 

Pokus vraţdy elektrickým proudem vysokého napětí. 

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 1, s. 15 - 24, 12 obr.  

 Popis unikátního jednání dosud neznámého pachatele, který tak činil z dosud 

nezjištěných pohnutek. Proč se přes značné úsilí policistů nepodařilo případ pokusu 

vraţdy objasnit? Šetření na místě činu. Ohledání místa činu. Šetření případu. 

Vyjádření znalce z oboru elektrotechniky. Znalecká zkoumání z odvětví  

kriminalistické daktyloskopické expertizy, mechanoskopické expertizy a genetické 

expertizy. Další případy vloupání neznámého pachatele do trafostanic vysokého 

napětí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011983 - ANAL 045971 

ŠÍR, Pavel - HAVEL, Radovan - SRNA, Pavel 

Promyšlený a neobvyklý způsob sebevraţdy.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 1, s. 6 - 9, 8 obr.  

 Případ, který se zpočátku mohl jevit jako dopravní nehoda, byl nakonec vyhodnocen 

jako sebevraţda. Nejednalo se přitom o impulzivní rozhodnutí, nýbrţ o plánovaný a 

poměrně rafinovaný způsob odchodu ze ţivota. Nález mrtvoly. Ohledání místa 

nálezu. Pitevní nález. Výsledky šetření. Poznámka recenzenta. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

011990 - ANAL 045513 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Preventivní program ochrany majetku a osob. 
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In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 3, s. 15.  

 Program nabízí občanům základní informace o ochraně majetku, osob, o pravidlech 

bezpečného chování. Cíl programu. Kontaktní osoby za Ministerstvo vnitra ČR a za 

Městskou policii hl. m. Praha. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011976 - ANAL 045964 

KUNSTOVÁ, Iva - SUCHÝ, Jaroslav 

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro spolupráci s národnostními menšinami za rok 

2008.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, příloha s. 1 - 3, 2 přílohy.  

 Projekt "Policejní asistent". Činnost policejních asistentů je od října r. 2007 

realizována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Záměrem projektu 

je poskytovat sluţby obětem lichvářství a jiných trestných činů páchaných na a v 

rómské komunitě (jedná se o specifickou terénní sociální práci). Pilotní projekt proti 

lichvě. Lokality působení terénních pracovníků "Pomocná ruka" za spolupráce PČR. 

Práce terénních pracovníků (policejních asistentů). 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011971 - ANAL 045960 

LINHART, Jaroslav 

Osobní stráţce.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, s. 11.  

 Problematika osobních stráţců. Historie vzniku ochrany osobních stráţců. Dvě 

základní skupiny osobní ochrany: osobní stráţci pracující pro státní sektor (ochrana 

vládních činitelů, ochrana důleţitých svědků atd.), druhou skupinou jsou osobní 

stráţci pracující v soukromém sektoru (chrání podnikatele, herce, zpěváky). Dále lze 

ochranu dělit podle druhu činnosti na okázalou a skrytou. Poslání a úkoly osobního 

stráţce. Vybavení osobního stráţce. Bodyguardův výcvik. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011997 - ANAL 045519 

POLESNÝ, Jindřich 

Prásk do skla! : Novodobý palcát je na světě.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 3, s. 16 - 18, 17 obr..  

 Ocelový teleskopický obušek opatřený speciálním nasazovacím vyráţecím kuţelem 

firmy ESP. Nástroj příslušníků speciálních ozbrojených sloţek, určený k násilnému 

vstupu, destrukci, k akcím zatýkání jak nebezpečných pachatelů, tak k nutnému 

vyproštění ohroţených osob z uzavřeného prostoru. CZ - cze: PA: ek/2009 
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011974 - ANAL 045962 

Policie v Maďarsku.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, s. 12 - 13, 4 obr. Sek.inf.p.: Bayerns Polizei. - 2008 

 Charakteristika Maďarska. Struktura a organizace maďarské policie. V Maďarsku 

nemají ministerstvo vnitra, které bylo zrušeno v r. 2006. Jeho úkoly jsou svěřeny 

ministerstvu justice. Sluţební poměr policistů. Vzdělávání, výuka a vzdělávání 

policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011969 - ANAL 045958 

ŢÁKOVCOVÁ, Kristýna 

Česká republika předsedá Evropě.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, s. 6 - 7.  

 V tuzemských i zahraničních médiích jsou stále častěji diskutovány otázky týkající se 

předsednictví ČR v Evropské unii, které bylo zahájeno 1.1.2009, ale také schopnosti 

ČR v tomto úkolu obstát. Pojem "předsednictví v EU" a "předsednictví v Radě EU". 

Obsahová linie předsednictví. Ruku v ruce s obsahovou náplní jde linie organizační. 

Cíl organizační linie. Webové stránky předsednictví - www.eu2009.cz. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

011991 - ANAL 045514 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 18, 2009, č. 1 - 2, s. 3 - 6. 

 Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v daných zákonech. Specifika 

pracovní doby určitých kategorií zaměstnanců pracujících v dopravě, vydání nařízení, 

které stanovuje odchylnou úpravu pracovní doby a doby odpočinku. Nepřetrţitý 

odpočinek mezi směnami, dovolená zaměstnanců, bezpečnostní přestávky. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011989 - ANAL 045512 

CHAUER, Ivo 

Základní principy novely zákona o obecní policii a změn dalších zákonů z pohledu 

prostřední vazby na obecní policii. : Právní úprava oblasti obecní policie po 1. lednu 

2009.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 3, příl. s. 1 - 8, 3 fot..  
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Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Obsah vybraných 

ustanovení novely zákona o obecní policii, změny některých dalších zákonů přímo 

souvisejících s problematikou obecní policie. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012006 - ANAL 045528 

CHAUER, Ivo 

Obsah vybraných ustanovení novely zákona o obecní policii a změn některých dalších 

zákonů přímo souvisejících s problematikou obecní policie.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 4, příl. s. 1 - 8, 4 obr..  

 Dokončení komentáře z čas. Veřejná správa č. 3/2009 o novele zákona o obecní 

policii. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky - "změnový 

zákon". Z obsahu vybraných ustanovení: Předvedení osoby, oprávnění odebrat zbraň, 

zakázat vstup na určená místa, odejmout věc, technické prostředky k zabránění 

odjezdu vozidla, doprava osob do zdravotnických zařízení, donucovací prostředky, 

pouţití sluţební zbraně, náhrada škody, správní delikty. Zákon o přestupcích, zákon o 

silničním provozu, tabákový zákon. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012029 - ANAL 046604 

CHROMÝ, Jakub 

Trestněprávní ochrana mládeţe v návrhu trestního zákoníku. 

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 17 - 23.  

 Řešena problematika trestněprávní ochrany mládeţe v návrhu trestního zákoníku. Po 

krátkém uvedení do problematiky a historickém exkursu do předchozích trestních 

kodexů autor rozebírá podrobně jednotlivá ustanovení čerstvě přijatého zákona, která 

mají přímou souvislost s ochranou mládeţe z trestněprávního hlediska. 

CZ - cze: PA: 2009 

 

011954 - ANAL 045943 

ČIŢINSKÝ, Pavel 

Fingovaná manţelství a moţnosti jejich potírání.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 2, s. 5 - 12.  

 V poslední době se stále více mluví o fingovaných manţelství uzavíraných mezi 

cizinci a českými občany za účelem získání povolení k pobytu na území ČR. 

Fingované manţelství v českém právu. Příklady definice fingovaného manţelství v 

jiných právních řádech. Návrh definice fingovaného manţelství. Čtyři moţnosti 

potírání fingovaného manţelství. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2009 
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011987 - ANAL 045975 

DLOUHÝ, Michal 

Ze starých paragrafů ... : 14. díl.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 1, s. 60.  

 Historie zákona o četnictvu. Vývoj zákona. Legislativa a úkoly četnictva. Na zákon o 

četnictvu navazovaly Organizační předpisy pro četnictvo a Sluţební instrukce pro 

četnictvo ze dne 20.3.1895, které byly po několika novelách stejně jako zákon o 

četnictvu z r. 1920 v platnosti aţ do roku 1947. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012012 - ANAL 045978 

FENYK, Jaroslav - HLAVÁČEK, Jan - KROULÍK, Pavel 

Některé zvláštní způsoby dokazování.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 1, s. 39 - 43, 1 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Rekognice (paragraf 104 b), resp. paragraf 93 odst. 2). 

Rekognice, resp. poznávací řízení, je důkazním prostředkem spočívajícím v tom, ţe 

podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznává, a tím ztotoţňuje konkrétní osobu či 

věc. Význam rekognice. Základní druhy rekognice. Fáze praktického provedení 

rekognice. Rekognice musí být dokumentována protokolem. Provedení vlastního 

poznávacího úkonu. Sepsání protokolu o rekognici. Hodnocení výsledku rekognice. 

Seznam doporučené literatury: zákony, interní akty řízení PP ČR, publikace. 

Poznámka k pojmu nezúčastněná osoba: Dr. Z. Konráda z PAČR v Praze a J. Mareše 

ze Správy hl. m. Prahy PČR. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012028 - ANAL 046603 

HRUŠKA, Jiří 

Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti II.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 7 - 16.  

 Druhá část historického exkursu do problematiky boje proti drogové kriminalitě 

začíná rokem 1946 (zřízení Komise pro omamné látky při OSN) a končí rokem 1991 

(zahájení činnosti Programu OSN pro kontrolu drog). Odkazy na současnou situaci. 

Chronologický přehled mezinárodních úmluv na úseku kontroly drog. Přehled 

mezinárodních smluv na úseku kontroly drog v závislosti na předmětu jejich kontroly.  

CZ - cze: PA: če/2009 
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012009 - ANAL 046047 

JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav 

Vrácení věci k došetření podle ustanovení 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 1, s. 1 - 6, lit. 8.  

 Ustanovení 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (ZSK) ve znění účinném od 

31.12.2005 upravovalo námitkové řízení a dávalo kontrolnímu orgánu specifickou 

moţnost, jak v řízení o námitkách rozhodnout. Po novele, provedené zákonem č. 

501/2004 Sb., tuto moţnost ZSK jiţ explicitně neobsahuje. Přesto je vrácení věci k 

došetření nadále moţné. Vyplývá tak z přímé aplikační vazby 12 (a samozřejmě 26) 

ZSK a ustanovením 177 správního řádu. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012027 - ANAL 046602 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Chráníme etnické menšiny opravdu dostatečně? 

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 3 - 7.  

 Autoři přinášejí několik poznámek ke dvěma aktuálním otázkám. Za prvé - jak se k 

projevům etnické nebo rasové nesnášenlivosti staví naše právo, především tedy právo 

trestní a za druhé - jak jsou příslušná zákonná ustanovení vyuţívána příslušnými 

orgány, jak tuto legislativu v praxi aplikují. Hlavní problém podle jejich názoru 

spočívá v praktické aplikaci zákonů a vyhlášek. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

011955 - ANAL 045944 

RYCHLÍK, Daniel 

Sanace biologické rodiny.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 2, s. 19 - 24.  

 Ohroţené dítě, moţnosti, cesty a nástroje řešení podpory rodin v krizové ţivotní 

situaci jsou aktuálně často skloňovaným tématem. České republice je vytýkán velký 

počet dětí v ústavech, a tím de facto neschopnost hájit základní práva dětí na ţivot v 

rodině. Sanace biologické rodiny. Hledisko mezinárodního a ústavního práva ČR 

k této problematice. V souvislosti s přípravou plánu péče o dítě je vţdy nezbytná, aby 

orgán SPOD postupoval cíleně a systematicky. Kroky základní činnosti: Důsledná 

analýza vzniklé situace; Vytvoření plánu postaveného na interdisciplinární spolupráci; 

Realizace jednotlivých nastavených aktivit plánu; Pravidelné vyhodnocování plánu a 

stanovení dalšího postupu. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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011977 - ANAL 045965 

SALVET, Leo 

Inspekci ministra vnitra nahradí Inspekce policie.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, příloha s. 4 - 6, 1 obr.  

 Dnem 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Nový zákon o 

policii na rozdíl od předchozího komplexněji upravuje postavení a úkoly specifického 

útvaru pro odhalování trestné činnosti policistů. Stav před rekodifikací a po 

rekodifikaci zákona o policii. Zkoušky spolehlivosti a její právní konsekvence. 

Inspekce policie je pouze přechodným řešením. Cílovým stavem by mělo být 

konstituování Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012023 - ANAL 046049 

TOŠNER, Ondřej 

Podkladové úkony správních orgánů na příkladu vztahu úkonů dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a jiných předpisů.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 1, s. 13 - 20, lit. 25.  

 Klasifikace, náleţitosti a postup vydávání podkladových úkonů, tj. úkonů správních 

orgánů, které slouţí jako podklad pro vydání úkonu jiného (většinou rozhodnutí). 

Článek se zabývá zejména podkladovými úkony dle zákona o ochraně přírody a 

krajiny ve vztahu k rozhodování podle stavebního zákona. Zdůrazňuje, ţe tam, kde je 

zákonem o ochraně přírody vyţadována nutnost vydání určitého podkladového úkonu, 

nelze bez něj vydat zákonné rozhodnutí dle stavebního zákona (byť by třeba orgán 

příslušný k jeho učinění na jeho nezbytnost neupozorňoval). V případě kácení dřevin 

v památkovém území je třeba před vydáním povolení vydat podkladový úkon dle 

zákona o státní památkové péči. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012007 - ANAL 045529 

ZAHUMENSKÁ, Vendula 

Politika územního rozvoje a územní plánování v krajích.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 4, s. 15 - 17, 2 obr..  

 Územní plánování krajů i obcí, zásady a politika územního rozvoje, politika jako 

usnesení vlády, zástupci veřejnosti. Návrh zákona, kterým se má novelizovat stavební 

zákon. Obava před výrazným zásahem do procesů územního plánování, důsledky 

takových změn. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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011978 - ANAL 045966 

Zákon o zbraních.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 2, příloha s. 7, 1 obr.  

 Senát schválil novelu zákona o zbraních, kterou ministr vnitra předloţil v rámci 

plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu boje proti terorismu. Novela 

zpřesňuje pravidla pro nakládání, manipulaci, znehodnocování a obchod se zbraněmi. 

Novela zákona o zbraních. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012080 - ANAL 045553 

BĚLOHLÁVEK, Alexander 

O pojistném právu z hlediska změny evropských předpisů o právu rozhodném pro 

smluvní závazky.  

In: Obchodní právo. - 18, 2009, č. 1, s. 2 - 21.  

 Význam pojištění z pohledu hospodářské a podnikatelské praxe a jeho nadnárodní 

rámec. Právní stav před účinností nařízení, kolizně právní úprava obsaţená ve 

směrnicích, závazky z pojistných smluv. Druhy pojistného rizika. Poznámky s odkazy 

na literární prameny. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012045 - ANAL 046607 

ČAPEK, Jan 

Trestněprávní aspekty mučení a nelidského zacházení ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 34 - 40.  

 Podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nesmí být nikdo mučen 

nebo podrobován nelidskému a poniţujícímu zacházení nebo trestu. Autor článku 

hodnotí, jak se s tímto ustanovením vypořádává Evropský soud pro lidská práva ve 

Štrasburku a dokládá to rozborem celé řady jeho významných judikátů v této oblasti. 

Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012081 - ANAL 045554 

ČURDA, Jiří 

Náhrada újmy z předběţného opatření.  

In: Obchodní právo. - 18, 2009, č. 1, s. 22 - 25.  

 Kasuistika sporu, nařízení předběţného opatření. Zamítnutí ţaloby o uloţení 

povinnosti ţalovaného zaplatit ţalobci náhrady újmy, která mu vznikla v důsledku 

předběţného opatření. 77, odst. 3 o.s.ř., později 77a o.s.ř. Újmu, domáhanou  
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ţalobcem představuje téţ ušlý zisk za výrobu a neprodání kalendářů v důsledku 

nekalé soutěţe. Napadení rozsudku, odvolací soud, nové rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012067 - ANAL 046609 FENYK, Jaroslav 

Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 

40/2009 Sb. 

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 3, s. 5 - 11.  

 Autor prvního z předpokládané řady materiálů, vyjadřujících se k novému trestnímu 

zákoníku, zvolil hledisko základu trestní odpovědnosti a rozebírá některé výrazné 

změny v tomto směru - bipartice deliktu, vývojová stadia trestného činu, věk a 

nepříčetnost, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti, otázka 

společenské nebezpečnosti a řada dalších. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012032 - ANAL 046050 

JANDEROVÁ, Jana 

Rozhraní mezi řízením podle soudního řádu správního a podle části páté občanského 

soudního řádu.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 1, s. 21 - 40, lit. 45.  

 Kaţdý, jehoţ veřejná subjektivní práva byla zkrácena rozhodnutím správního orgánu, 

se můţe obrátit na správní soud s ţádostí o přezkum. Jestliţe se správní rozhodnutí 

týká soukromých subjektivních práv, musí se dotčený doţadovat ochrany u soudu 

civilního. Rozhraní mezi jurisdikcí civilních a správních soudů lze nalézt v řešení 

otázky teorie dualismu práva - soukromého a veřejného. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012048 - ANAL 046053 

LANTERMANN, Christian 

Das Korruptionsbekämpfungsgesetz - Erfolgreich oder überflüssig ? [Zákon o potírání 

korupce - úspěšný nebo zbytečný ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 42, 2009, č. 1, s. 6 - 9, lit. 14.  

 Zákon o boji proti korupci a dosavadní zkušenosti s tímto zákonem v Severním 

Porýní-Vestfálsku. Vznik zákona. Rozbor paragrafů 16, 20 a 21. Závěr. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2009 
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012046 - ANAL 046051 

ONDREJOVÁ, Dana 

K charakteru práv a povinností nabytých z titulu udělení licence na podnikání v 

energetických odvětvích.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 1, s. 41 - 54, lit. 13.  

 Práva a povinnosti drţitele licence vyplývající z energetického zákona je nutno 

povaţovat za nepřenosná, která musí provozovatel distribuční soustavy vykonávat 

osobně, pověřit jejich výkonem třetí osobu (byť na jméno a účet drţitele licence) je 

nepřípustné. Licence je nepřenosná a vztahuje se výlučně na osobu, které byla  

příslušným orgánem (zde Energetickým regulačním úřadem) udělena. Bez udělení 

licence nelze podnikat, a rovněţ k výkonu příslušných práv a povinností zmocňovat 

jiné osoby, výlučně v činnostech, které nespadají do předmětu podnikání v  

energetických odvětvích stanoveného v ustanovení 3 odst. 1 energetického zákona, a 

to ani v rámci holdingu (koncernu). 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012059 - ANAL 045539 

POMAHAČ, Richard 

Ústavní rozměr Lisabonské smlouvy.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 5, příloha, 6 obr.  

 Rok 2009 jako rozhodující rok ukončení ratifikačního procesu ve všech členských 

zemích EU. Snaha Lisabonské smlouvy pertifikovat pravidlo mutatis mutandis pro 

provádění změn základních smluv EU takzvaným řádným odstupem. Evropský 

konstitucionalismus, propojení evropského a irského ústavního práva. Šedesátá léta 

minulého století z hlediska vývoje evropské politické a právní integrace, 

nominalismus, textualismus, nakládání s ústavností v té době. Stručný přehled 

hlavních prvků Lisabonské smlouvy. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012037 - ANAL 045995 

Reforma justice v roce 2009.  

In: Závislosti a my. - 2009, č. 1, s. 29 - 30, 2 obr.  

 Změna legislativy pro potřeby dnešní doby, elektronizace justice, zlepšování chodu 

vězeňství a zrychlení soudního řízení a vyšší efektivita práce soudů. To jsou základní 

pilíře Reformy justice. Plány a priority na rok 2009 - legislativa, eJustice, vězeňství, 

zrychlené soudní řízení. CZ Pres. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012058 - ANAL 045538 

Řešení hospodářské krize v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 5, s. 4, 1 obr.  

 Návrh novely zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a 

lesnických pozemků, návrh novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

Hodnostní struktura, normy STANAG 2116. V návrhu novely se vymezuje pojem 

zahraniční operace. Předloţení materiálu "Zajištění bezpečnostní situace České 

republiky" v souvislosti se zahraničními pracovníky ministrem Ivanem Langerem. 

"Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných 

rozpočtů v roce 2007", dokument předloţený vládě k projednání ministrem vlády 

Michaelem Kocábem. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012056 - ANAL 045536 

SEDLÁK, Petr 

Základní otázky osvojení v rekodifikaci občanského zákoníku.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 3, s. 19 - 21.  

 Nárůst počtu ustanovení zákona, úpravy, definice osvojení. Základní podmínky 

osvojení, obecné subjekty osvojení, přiměřený věkový rozdíl, souhlasové povinnosti. 

Obligatorní souhlas dítěte, souhlas rodičů, pozitivní a negativní vymezení. Odvolání 

souhlasu (732), nezájem (736 a násl.). 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012030 - ANAL 046605 

SÝKORA, Michal 

Sport a právo.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 24 - 26.  

 V poslední době se stále častěji objevují diskuse o tom, kdy si sport vystačí se svými 

pravidly a kdy uţ a za jakých podmínek mají do dění na sportovištích vstoupit právní 

normy, především tedy ustanovení trestněprávní a občanskoprávní. Toto je způsobeno 

mnoţícími se případy, kdy jsou různé aspekty sportovních aktivit předmětem 

soudního řízení. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012060 - ANAL 045540 

VANDASOVÁ, Libuše 

Změny zákona o dani z nemovitostí k 1. lednu 2009.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 5, s. 16 - 17, 2 obr.  
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 Rozpočty obcí v roce 2009. Dopad zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, který v páté části novelizoval zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů. Změny zákona, nejniţší zákonný koeficient, osvobození 

některých zemědělských pozemků, vydání obecně závazné vyhlášky, osvobození od 

daně. Novostavby, daně pro stavby se sníţenou tepelnou náročností. 

CZ - cze: PA: ek2009 

 

012047 - ANAL 046052 

VIDLÁKOVÁ, Olga 

Participace a partnerství v místní veřejné správě / P. Nejdl - D. Čermák.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 1, s. 55 - 60.  

Rec. na : Participace a partnerství v místní a veřejné správě [monografie]. - Praha : 

Sociologický ústav AVČR, 2007. - 121 s. 

 Stručný obsah jednotlivých kapitol: 1) Institucionalizované formy partnerství a 

participace v místní veřejné správě a jejich právní regulace, 2) Participace a 

partnerství na lokální úrovni v českém sociálním výzkumu, 3) Pojmy partnerství a 

participace v tištěných médiích, 4) Participace ve volebních záměrech politických 

stran a v prohlášení vlády, 5) Obsahová analýza rozvojových dokumentů pro území 

ČR v období od roku 2000 do roku 2013, 6) Občanská participace na lokální úrovni. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012031 - ANAL 046606 

ZACHAR, Andrej 

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

objasňovanie trestných činov vráţd III.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 2, s. 26 - 33.  

 Dokončení z č. 1/2009. Autor se v poslední části svého rozsáhlého příspěvku 

soustřeďuje na předsoudní fáze trestního řízení - postup před zahájením trestního 

řízení, přípravné řízení, rozhodnutí v přípravném řízení, trestní stíhání, prokurátorský 

dozor apod. Znovu zde upozorňuje na základní změny, k nimţ v této souvislosti došlo 

přijetím trestního řádu na Slovensku. 

CZ - sla: PA: če/2009 

 

012066 - ANAL 046608 

HAMERSKÝ, Milan J. - HOLMEROVÁ, Iva 

Proč ne/uzákonit eutanázii? 

In: Psychologie Dnes. - 15, 2009, č. 3, s. 30 - 31.  

 Problematika eutanázie v ČR. Diskuse ke čtyřem hlavním tématům: zmírnění bolesti 

při umírání, svobodná volba ukončení ţivota, nejasnosti s definicí eutanázie, moţnost  
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zneuţití. Protikladná stanoviska obou autorů článku. Upuštění od léčby není totéţ, co 

zabít.  

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012083 - ANAL 045556 

KAŠPAR, Jakub 

Nový zákon o odpadech: vyšší podíl recyklace, větší komfort pro lidi. 

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 6, s. 26.  

 Návrh nového zákona Ministerstva ţivotního prostředí. V minulosti mnohonásobně 

novelizován stávající zákon o odpadech. Regulování komunálního odpadu ve státech 

Evropy v procentech. Opatření a nástroje k postupnému řešení problematiky třídění 

odpadů v ČR, zákon doposud s řadou nedostatků, neschopností efektivně zabránit 

plýtvání surovinami. Ekologické chování obyvatel, zpětný finanční efekt, větší 

komfort při zpětném odběru výrobků. Sníţení administrativní zátěţe podnikatelů. 

Třídění biologicky rozloţitelného komunálního odpadu (BRKO). 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012076 - ANAL 045549 

KOMENDA, Jan - KNOTEK, Jiří 

Drţitelům zbraní: Bude hůř! : Novela zbrojního zákona aneb zákon o zbraních a 

střelivu má hlavně preventivně-restrikční charakter.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 18 - 21, 9 obr.  

 Novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, uvedená v zákoně č. 

484/2008 Sb., nabyla účinnosti 1. února 2009. Četné změny, dotýkající se drţitelů 

zbraní a zbrojních průkazů. O nejvýznamnějších změnách z pohledu běţných drţitelů 

zbraní hovoří Doc. Jan Komenda z Katedry zbraní a munice Univerzity obrany v  

Brně. Přestupky na úseku zbraní a střeliva, kategorie zbraní (4 - 6), znehodnocování 

zbraní (63), výjimky ze zákazu drţení zakázaných zbraní (9), nákup zbraně kategorie 

B (12 a 13), zbrojní amnestie, dohled policie (75 a 77 A), zkoušky odborné 

způsobilosti, bezúhonnost ţadatele o zbrojní průkaz. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012087 - ANAL 046805 

KOVÁCS, Gabriel 

Potenciální rizika evropského procesu kontroly zbrojení v kontextu rusko-gruzínského 

konfliktu.  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 2, s. 31 - 65, 8 obr., 3 tab., lit. 60.  

 Rizika a důsledky suspenze závazků Ruské federace plynoucí ze Smlouvy o 

konvenčních ozbrojených silách v Evropě pro proces kontroly zbrojení a evropské 

bezpečnostní prostředí. Problematika bezpečnostního dilema a sekuritizace 

mezinárodních vztahů, zaobírá se rolí Ruska jako hegemona v postsovětském prostoru  
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a jeho narůstající vojenskou asertivitou, zdůrazněnou srpnovou rusko-gruzínskou 

eskalací. Evropské bezpečnostní prostředí a Ruská federace. Hlavní dokumenty v 

oblasti kontroly zbrojení a jejich výsledky. Smlouva o konvenčních ozbrojených 

silách v Evropě. Hodnocení procesu kontroly zbrojení a odzbrojení v dokumentech 

NATO. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2009 

012084 - ANAL 045557 

ZAJÍČEK, Zdeněk - JIRKOVSKÝ, Michal - BALOUN, Radek - OPLÁTEK, Petr - 

JEGER, Dag - KOUDELE, Václav - POLÁK, Jiří - STŘÁLKA, Vladimír - 

NEMRAVA, Pavel 

Datové schránky.  

In: Egovernment. - 9, 2009, č. 1, s. 6 - 32, 1 fot., 3 tab., 2 schéma 

 Elektronická spisová sluţba, modul eObce, jeho nasazení v malých úřadech. Kde 

končí elektronický dokument z datové schránky, technické řešení. Konverze 

dokumentů. Datové schránky - součást ICT řešení Telefónica O2. Otázka plateb pro 

uţivatele. Schválení zákona č. 300/2008 Sb. a jeho vstoupení v platnost 1. července 

2009. Výrazné dopady na všechny organizace veřejné správy. Povinnosti, všeobecné 

vnímání nastávajících změn, předpokládané prvotní komplikace, vznik poradenských 

středisek. V únoru 2009 smlouva o provozování informačního systému datových 

schránek, kterou podepsali ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel České pošty 

Petr Sedláček. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

012002 - ANAL 045524 

ČERNÝ, Pavel 

Upsán výcviku = Náš dlouholetý spolupracovník Pavel Černý.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 3, s. 62 - 65, 10 obr..  

 Rozhovor se střeleckým instruktorem našich ozbrojených sloţek, výcvikovým 

metodikem a publicistou Mgr. Pavlem Černým. Afghánská výcviková mise, výcvik 

příslušníků Policie ČR. Vrchní instruktor pro technický obušek ESP. Zahraniční 

působení, chystané projekty. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011998 - ANAL 045520 

UHER, Michal 

Vţdycky jsme dělali jako vţdycky.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 3, s. 27 - 29, 7 fot..  

 Instruktoři střelby, boje z blízka a taktických postupů v České republice. Výcvik 

průzkumného praporu ze 102 při nasazení v Afghánistánu, výcvik policistů. Ohroţení  
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bezpečnosti, střelce, odstranění závady zbraně v terénu, bezpečnostní zlozvyky. 

Taktické postupy na cvičišti, munice, změny v bojovém výcviku za poslední roky. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012072 - ANAL 045545 

ČERNÝ, Pavel 

Odstřelovačský terčový program ESP : Přesná trefa. 

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 60 - 63, 14 obr.  

 Příprava a výcvik policejních a armádních odstřelovačů, speciální odbornost, 

specifická kritéria a potřeby. Odpovědnost střelce vzhledem k vzdálenostem střelby a 

cíle, odlišné poţadavky na střelecké tréninky. Terčová série ESP, uţití fototerčů v boji 

proti zločinu a terorismu. Optimální okamţitá eliminace lidského cíle. Výcvik v 

Kosovu, výcvik i pro soutěţe. Instruktoři z elitních jednotek armády a policie ČR. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

011999 - ANAL 045521 

DOLEŢÁLEK, Ivan 

CZ 97 - první uherskobrodská pětačtyřicítka. 

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 3, s. 30 - 33, 7 obr..  

 Pistole CZ 97 v ráţi 45, vyrobená v České republice, určená především jako zbraň 

sluţební. Varianty zbraně ze zbrojovky v Uherském Brodě. Popis zbraně, náboje, 

parametry, ocenění. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012001 - ANAL 045523 

KNOTEK, Jiří 

Odstřelovačky druhé světové (1) : Nástroje pro soukromou válku elitních střelců. 

 In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 3, s. 45 - 47, 15 obr..  

 Odstřelovací pušky elitních střelců ve válečných konfliktech. Zbraně druhé světové 

války, německá samonabíjecí puška G 43 a Mauser K 98, jejich vyuţití převáţně k 

podpoře pěchoty. Puškohled, optika, manuál. Vyhledávané zbraně sběrateli, v ČR zde 

zmiňovaný p. Josef Novák ze západních Čech.  

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012070 - ANAL 045543 

KNOTEK, Jiří 

Odstřelovačky druhé světové (2.) : Mosin byla lepší....  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 91 - 93, 15 obr.  



 26 

  



 27 

Pokračování první části článku "Zbraně a náboje" č. 3, 2009. Elitní odstřelovači a 

odstřelovací pušky v minulosti aţ podnes zvláštním druhem fenoménu ve válečných 

konfliktech. Pušky a střelci jako legendy druhé světové války, odstřelovač Zajcev. 

Sběratelské zbraně a Mauser K 98K, kódové označení "byf" z Obendorfu, sovětská 

puška Mosin M 91/30. Optika s ostrým kříţem, puškohledy. Samonabíjecí SVT 38 a 

později méně úspěšná SVT 40, se kterou bojovali čeští odstřelovači u Sokolova. 

Sběratel Josef Novák a jeho dlouholeté zkušenosti a poznatky. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012020 - ANAL 045985 

LOVEČEK, Tomáš 

Mechanické zábranné prostriedky a ich prielomová odolnosť vo vzťahu k pouţitej 

kategórii náradia.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 36 - 40, 1 obr., lit. 11.  

 Pasivní prvky ochrany jsou tvořené soustavou fyzických překáţek. Pasivní prvky 

obvodové ochrany, plášťové ochrany, předmětové ochrany. Skupiny nástrojů, které 

připadají v úvahu v případě jejich vyuţití proti narušitelům při překonávání pasivních 

prvků ochrany. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2009 

 

012075 - ANAL 045548 

Novinka CZ 75 P - 07 DUTY : Přichází nová generace pistolí CZ.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 10 - 15, 17 obr.  

 Výrazné novinky české zbrojovky v Uherském Brodě a sesterské společnosti BRNO 

RIFLES. Rok 2009 výrazný předěl, zahájení výroby pistole nové generace, model CZ 

75 P - 07 DUTY, ráţe 9 mm Luger. Ve spolupráci s Martinem Kameníčkem, členem 

střeleckého druţstva CZUB střelecké testy. Historie, vývoj a konstrukce nové pistole, 

uţivatelský komfort, pouzdra, design. Praktické zkoušky v akci, hodnocení jako 

vynikající sluţební a obranná pistole. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012079 - ANAL 045552 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Střílející "švýcarské hodinky" aneb 3 x pušky SWISS ARMS.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 38 - 43, 28 obr., 1 tab.  

 Útočné pušky řady SG 550, jejich současný výrobce SWISS ARMS. Dostupnost na 

civilním trhu. Historie firmy SIG, pozdější transformace společnosti, změna názvu 

výrobce na SG. Samonabíjecí kulovnice SWISS ARMS SG 551 - 1 a SG 552 - 1. 

Vývoj zbraně, současné vybavení, optické zaměřovače, osazení. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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012052 - ANAL 045532 

Švýcarské nadělení.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 3, s. 64, 2 obr..  

 Nový švýcarský zákon o zbraních, regulace nejen výroby, prodeje, nošení a 

transportu zbraní, ale nově se upravuje a zpřísňuje i zákon o jejich drţení. Sníţená 

hranice pro historické zbraně a článek 82 schengenského prováděcího protokolu. 

Zpřísnění zákona pro chladné zbraně, paralyzéry, airsoftové zbraně, zbraně 

vzduchové s úsťovou energií střely nad 7,5 J. Švýcarský trestní zákon v souvislosti s 

danými změnami. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012051 - ANAL 045531 

TETŘEV, Jan 

Airsoft dnes a u nás..  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 3, s. 26 - 27, 5 obr..  

 Předváděcí akce airsoftových zbraní firmy Bohemia Air Soft na střelnici v Přelouči. 

Majitel firmy Ing. Jan Šulc a jeho zkušenosti od prvopočátků airsoftu na české půdě. 

Obdoba ostrých zbraní, tuning, střelivo. Osvědčené i nové typy značkových zbraní, 

distribuční kanály napodobenin, obchod přes internet. Hráči airsoftu a zákon. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012069 - ANAL 045542 

VONDRÁČEK, Aleš 

Střelcův kompletní průvodce pojistnými systémy pouzder na zbraně.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 86 - 90, 29 obr.  

 Vlastnosti pouzder na zbraně, různé formy skrytého a nekrytého nošení. Pojistné 

systémy pouzder na zbraně a některé příklady typů pojistného systému. "Retention 

Level" I., II., III, označení počtu pojistných systémů na pouzdře, příklady úrovně 

takto rozdělených pouzder, podle funkce, podle způsobu ovládání, podle způsobu 

jištění. Level II., výběr pro Policii ČR. Budoucnost pouzder. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

ZABEZPEČOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

012016 - ANAL 045982 

BURDA, Karel 

Vyuţitelnost sítí Ethernet pro systémy EZS.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 26 - 27, 4 obr., lit. 2.  
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 Počítačové sítě typu Ethernet se běţně pouţívají pro komunikaci v rámci 

informačních systémů firema organizací a jejich kabelové rozvody se stávají nedílnou 

součástí nově budovaných nebo rekonstruovaných budov a objektů. Princip sítí 

Ethernet. Koncept zabezpečovacích systémů vyuţívajících síť Ethernet. Shrnutí a 

závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012022 - ANAL 045987 

DEPTA, Karol - CSÓKA, Tibor 

Technológia monitorovania objektov v systémoch centralizovanej ochrany.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 48 - 52, 4 schéma, lit. 2. 

 Koncepce výstavby pracovišť na monitorování objektů. Vztah zabezpečovacího 

systému a bezpečnostního systému. Schéma zabezpečovacího systému. Prostředky a 

metody ochrany objektů. Technologie přenosných systémů (Pulty centralizované 

ochrany). Systémy pracující s vyuţitím technologie IP (Internet Protokolu). 

CZ - sla: PA: ká/2009 

 

012017 - ANAL 045983 

GOŇA, Stanislav - LOVEČEK, Tomáš 

Detekcia narušiteľa poplachovými systémami a nové bezpečnostné technológie 

zvyšujúce jej pravdepodobnosť.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 28 - 30, 4 obr., 2 tab., lit. 5.  

 Aktivní prvky ochrany, které jsou součástí bezpečnostního systému objektu, 

představují zařízení poplachových systémů, které reagují na ruční nebo automatickou 

detekci přítomnosti nebezpečí. Kumulativní pravděpodobnost detekce narušitele 

poplachových systémů. Principy pouţitelné pro 3D měření polohy objektů v optické 

oblasti. Techniky pouţívané v 3D mikrovlnných radarech. 

CZ - sla: PA: ká/2009 

 

012021 - ANAL 045986 

IVANKA, Ján 

Senzory v průmyslu komerční bezpečnosti : 1. díl.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 41 - 47, 14 obr., lit. 2.  

 V dnešní době je současný stav automatizace v průmyslu komerční bezpečnosti 

charakteristický zaváděním a vyuţitím počítačové techniky, která ovládá jednotlivé 

zabezpečovací systémy. Bez řídících počítačových systémů by nebyla moderní 

zabezpečovací technika moţná. Umístění senzorů v systému. Princip činnosti 

indukčního senzoru. Blokové schéma indukčního senzoru. Vyuţití a aplikace 

ultrazvukových systémů a senzorů. Ultrazvukové senzory typu SONAR a Bero řady 

M18S. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012020 - ANAL 045985 

LOVEČEK, Tomáš 

Mechanické zábranné prostriedky a ich prielomová odolnosť vo vzťahu k pouţitej 

kategórii náradia.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 36 - 40, 1 obr., lit. 11.  

 Pasivní prvky ochrany jsou tvořené soustavou fyzických překáţek. Pasivní prvky 

obvodové ochrany, plášťové ochrany, předmětové ochrany. Skupiny nástrojů, které 

připadají v úvahu v případě jejich vyuţití proti narušitelům při překonávání pasivních 

prvků ochrany. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2009 

 

012019 - ANAL 045984 

OASiS - profesionální zabezpečení.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 33, 23 obr.  

 Bezdrátový zabezpečovací systém se stavebnicovou architekturou. Přizpůsobí se 

přesně poţadavkům kaţdého domu či bytu. Zabezpečovací ústředna, detekce - 

pohybu, rozbití skla, úniku plynu, pohybu venku, otevření okna, otevření dveří, 

poţáru, interiérová a venkovní siréna, regulace topení, ovládání z mobilu, z internetu 

a dálkovým ovladačem, tísňový poplach - charakteristika zabezpečovací techniky. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012015 - ANAL 045981 

URBAN, Miroslav 

České technické normy poplachových systémů. 

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 1, s. 20 - 23.  

 Normy pro poplachové systémy, které jsou uvedeny v tomto článku, obsahují 

poţadavky na standardní bezpečnostní technologie od elektronických 

zabezpečovacích systémů přes kamerové sledovací systémy, systémy kontroly vstupu 

a přenosová zařízení aţ po zcela novou normu pro přístroje pro pouţití v audio- a 

video- dveřních vstupních systémech. České technické normy vydané do 1.1.2009 pro 

oblast poplachových systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

012041 - ANAL 045999 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Klimatické změny a adaptace obyvatelstva.  
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In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 12 - 13. Sek.inf.p.: 

Notfallvorsorge. - 2008 

 Extrémně se stupňující četnost a síla ţivelných pohrom a přírodních katastrof 

vyţadují vypracování nezbytných opatření na ochranu obyvatelstva, zabezpečující 

kvality ochranné adaptace ke klimatickým změnám. Vypracování a realizace 

ochranných opatření je základním cíle ochrany obyvatelstva. Klimatická předpověď. 

Globální propočet klimatického modelu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012042 - ANAL 046000 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Proměny v ochraně obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 14 - 17. Sek.inf.p.: 

Bevölkerungsschutz. - 2008 

 Německo disponuje pro odvrácení nebezpečí vertikální členitostí, podpůrností a 

směrodatností, zaloţené na dobrovolnosti pomocného a bezpečnostního systému. 

Komunální zařízení při prevenci a odvrácení nebezpečí, přednostně pro regionální a 

neregionální nasazení. Nová strategie pro ochranu obyvatelstva v Německu. 

Optimalizace managementu rizika vyţaduje zahrnutí komunální úrovně, sborů hasičů, 

ochrany před katastrofami, záchranářů, policie, spolupůsobících organizací pro 

zřetelné posílení spolupráce zemí se státem. Komunikace. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012043 - ANAL 046801 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Včasná adaptace na klimatické změny.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 18 - 19. Sek.inf.p.: 

Bevölkerungsschutz. – 2008  

 Výklady expertů připouštějí, ţe mimořádné události přírodního charakteru se v 

budoucnu projeví častěji a s větší intenzitou. Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva 

(BABS). Projekt na ochranu obyvatelstva na základě vědeckých poznatků a analýz. 

Úkoly vyplývající ze zprávy. Spolupráce BABS s výborem Klima a s jinými vládními 

institucemi ohledně klimatických změn. Dále BABS spolupracuje se Spolkovým 

úřadem ţivotního prostředí (BAFU) při realizaci preventivních opatření z pohledu 

intenzity a četnosti přírodních katastrof. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

011993 - ANAL 045516 

Preţitie pri zasypaní lavínou.  

In: Poţiarnik. - 86, 2009, č. 2, s. 12 - 13, 1 fot..  
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 Souhrn poznatků vycházejících z grafů, sestavených lékaři horské záchranné sluţby v 

oblasti Alp. Fáze přeţití postiţených pod lavinou. Hlavní body jak se chovat při 

lavinovém ohroţení, po odtrhu laviny, v lavině. Hlášení o lavinovém neštěstí, forma 

hlášení, sondáţ. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012038 - ANAL 045996 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Kritická infrastruktura v dokumentech Slovenské republiky.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: Civilná 

ochrana. - 2008 

 Slovenská republika jako členská země EU se účastní na tvorbě všech dokumentů, 

týkajících se kritické infrastruktury a především na jejich implementaci v národních 

podmínkách. Z širšího hlediska se problematika kritické infrastruktury dotýká celé 

řady jiţ přijatých právních předpisů SR, počínaje Ústavou SR, dále zákony o civilní 

ochraně obyvatelstva, o řízení státu v krizových situacích mimo války, o bezpečnosti 

státu v období války, výjimečného stavu a nouzového stavu a také zákona o prevenci 

závaţných průmyslových havárií. Dokumenty, zabývající se touto problematikou. 

Koncepce kritické infrastruktury ve Slovenské republice. Národní program pro 

ochranu a obranu kritické infrastruktury ve Slovenské republice. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012039 - ANAL 045997 

VÝTVAROVÁ, Jitka 

Francouzská záchranná organizace - Horská záchrana. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 7 - 9. Sek.inf.p.: Crisis 

Response. - sv. 5 

 Historie a vývoj horské záchrany ve Francii. Úkoly horské záchrany. Vybavení 

horské záchrany. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012040 - ANAL 045998 

VÝTVAROVÁ, Jitka 

Úloha systémů civilní ochrany a nové globální výzvy.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 2008, č. 4, s. 10 - 11. Sek.inf.p.: 

International Civil Defence Journal. - 2008 

 Moderní systémy civilní ochrany se stávají důleţitým prvkem v soustavě globální 

humanitární odezvy na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené lidskou činností. 

Kaţdá země vyvíjí svůj vlastní model civilní ochrany k předcházení, předvídání a 

zvládání moţných krizových situací. Úloha civilní ochrany. Zkušenosti z specialistů z  
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různých zemí ukazují, ţe síť spolupráce mezi systémy národní civilní ochrany můţe 

mít pozitivní výsledky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 


