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ALKOHOL, DROGY 

 

012122 - ANAL 046839 

BREJCHA, Břetislav 

Testování ve školách, to je přece hrůza! 

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 32 - 36.  

 Testování návykových látek ve školách a školských zařízeních. Ve věcech testování 

ţáků na přítomnost návykových látek v organismu je zastáván názor, ţe toto testování 

nesmí být prováděno jako celoplošná preventivní aktivita. Jedná se o nástroj slouţící 

v případech důvodného podezření, ţe je ţák návykovou látkou ovlivněn. 

Nedostatečná legislativní úprava k této problematice. Institut testování musí být v 

rámci školy součástí školního řádu. Doporučení na doplnění školního řádu v oblasti 

prevence uţívání návykových látek. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012123 - ANAL 046840 

BREJCHA, Břetislav - BLAŢEJOVSKÝ, Marek - KRÁLÍČEK, Petr 

Mezinárodní konference metamfetamin.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 37 - 42, 3 obr.  

Akce: Metamfetamin "Nové trendy v kontextu mezinárodní drogové kriminality" 

[Konference]. Praha (ČR), 04.11.2008-05.11.2008.   Ve dnech 4.-5.11.2008 se v 

Praze konala mezinárodní konference s názvem Metamfetamin "Nové trendy v 

kontextu mezinárodní drogové kriminality", kterou pořádalo NPC PČR, jako setkání 

policejních expertů. Konference se zúčastnilo více neţ 20 policejních zástupců z 

USA, Austrálie. Velké Británie, Německa, SR, Polska a Rakouska, kteří se ve svých 

zemích specializují na problematiku nelegální výroby a distribuce metamfetaminu 

(pervitinu). Hlavním cílem setkání bylo diskutovat o současných způsobech výroby a 

distribuce metamfetaminu ve světě, vzájemně si vyměnit informace a zkušenosti se 

zaměřením na analýzu efektivních strategií v oblasti potlačování nabídky syntetických 

drog, zejména metamfetaminu. Výtahy z referátů.  

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012230 - ANAL 046068 

DIEHM, Julia - PÜTZ, Michael 

"Spice" und vergleichbare Produkte : Harmlose Kräutermischungen oder raffinierte 

Strategie für neue gefährliche Produkte auf dem Rauschgiftmarkt ? ["Spice" a 

srovnatelné produkty. Neškodné bylinné směsi nebo rafinovaná strategie pro nové 

nebezpečné produkty na trhu s omamnými látkami ?].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 3, s. 131 - 137, 3 obr., lit. 23.  
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 Bylinná směs zvaná "spice" je jiţ několik dostupná na trzích s omamnými látkami. 

Ale čím si získala tato substance takovou popularitu? Co se doopravdy skrývá za 

látkou "spice", která jiţ delší dobu budí pozornost různých úřadů, institucí a médií? 

Jaké vlastnosti má tato látka z hlediska kriminálnětechnické analýzy, trestněprávní 

klasifikace a policejní praxe? Jaký vývoj lze u tohoto fenoménu očekávat? Stručný 

přehled současné situace. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

012119 - ANAL 046836 

Drogy a ohroţené skupiny mladých lidí.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 8 - 14.  

 "Ohroţené skupiny" mladých lidí jsou specifické skupiny v rámci širší populace, 

které mohou být náchylnější k řadě problémů, počínaje špatným zdravotním stavem, 

uţíváním návykových a špatnou skladbou stravy a konče niţším dosaţeným 

vzděláním. Stanovení rizikových skupin. Právní předpisy a politika. Závěry. 

Prohlášení agentury EU pro drogy (EMCDDA) při příleţitosti zveřejnění své výroční 

zprávy za rok 2008: Stav drogové problematiky v Evropě v Bruselu. Opiáty jsou stále 

jádrem drogového problému v Evropě. Syntetické opiáty: zneuţívání a nezákonná 

výroba. Uţívání amfetaminů a extáze jsou stabilní, uţívání kokainu je stále na 

vzestupu. On-line obchody inzerují více neţ 200 psychoaktivních látek. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012124 - ANAL 046841 

KOMOROUS, Jiří 

Policie České republiky a Generální ředitelství cel v boji proti mezinárodnímu 

nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 51 - 53.  

 Mimo resort MV je jedním z nejdůleţitějších partnerů PČR v oblasti potírání 

nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami je GŘ cel. Vývojová 

spirála v novodobých vztazích mezi PČR a GŘ cel. Tři vývojové etapy. Čtvrtá etapa - 

plánovaná úvaha o vytvoření společného pracoviště NPC ÚOOZ a Protinarkotického 

oddělení GŘ cel. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012126 - ANAL 046842 

KOMOROUS, Jiří 

Operace "Andromeda" a její význam pro mezinárodní kooperaci zahraničních 

protidrogových centrál a NPC ÚOOZ KP PČR.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 54 - 55.  

 Protidrogová centrála PČR se jiţ od r. 1993 začala intenzivně zabývat problematikou 

tzv. "balkánské heroinové cesty" respektive zejména její severní větve, která se  
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odklonila přes území ČR v důsledku válečného konfliktu na Balkánském poloostrově. 

Protidrogové centrále se dařilo stále více a více skládat z informačních částek ucelený 

obraz a potvrzovat důvodné podezření o existenci silné a dobře organizované 

kosoalbánské zločinecké skupiny (KAZS), která organizačně zajišťovala jednu ze 

silnějších buněk "Balkánské cesty" z Jihovýchodu (Turecka) přes ČR do Švýcarska. 

Průběh operace. Význam operace. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012980 - ANAL 046119 

MLSNA, Petr 

Rozpouštění politických stran a zastavování jejich činnosti z komparativního pohledu.  

In: Správní právo. - 42, 2009, č. 4, s. 209 - 232, lit. 97.  

 Úvod. K zakazování politických stran v meziválečném Československu. Pojem 

politických stran. Funkce politických stran. Ústavněprávní statut politických stran. 

Poznámka k rovnosti politických stran na příkladu vysílacího času v rozhlase. Pokus o 

analýzu čl.5 Ústavy ve vztahu k zákazu politických stran. Zkušenosti z Německa. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2009 

 

012118 - ANAL 046835 

Sdělení při příleţitosti zveřejnění výroční zprávy za rok 2008: Stav drogové 

problematiky v Evropě.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 6 - 7.  

 Stav drogové problematiky v Evropě. Podle mezinárodních standardů patří nyní 

Evropa ke světovým regionům, kde monitorovací kapacity patří k nejrozvinutějším. 

Zpráva ukazuje, ţe ačkoliv uţívání drog zůstává na historicky vysoké úrovni, zjevně 

vstupuje do stabilnější fáze. Řešení problematiky drog mezi členskými státy EU. 

Výzkum drogové problematiky poskytuje informace nezbytné k popisu a pochopení 

dopadu nezákonných drog. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012117 - ANAL 046834 

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, s. 3 - 5, 1 tab.  

 Hlavní trendy uţívání drog v roce 2007. Uţívání drog a jeho důsledky. Uţívání drog 

v obecné populaci. Problémové uţívání drog. Předávkování drogami a úmrtí za 

přítomnosti drog. Infekce spojené s uţíváním drog. Trestněprávní data - drogové 

trestné činy. Záchyty drog, jejich cena a čistota. Souhrn základních informací o 

uţívání drog a jeho následcích v ČR v roce 2007. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012263 - ANAL 046261 

STRUBE, Berndhard 

Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstags 2009 [Doporučení ze zasedání 

Německého dopravního soudu 2009].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 54, 2009, č. 2, s. 46 - 50, 7 obr.   

Akce: Deutsches Verkehrsgerichtstag [47. zasedání]. Goslar (NĚMECKO), 

28.01.2009-30.01.2009.  

 Problematika řešení přeshraničních dopravních nehod v rámci EU. Alkohol v silniční 

dopravě, dechové a krevní testy. Problematika cyklistů, zejména dětí. Zřizování tzv. 

kontrolních sekcí jako nového způsobu sledování rychlosti motorových vozidel. 

Stanovení lhůt a omezení řidičských průkazů. Problémy s bodovým systémem u 

několikanásobných pachatelů. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012225 - ANAL 045567 

STUDNIČKOVÁ, Běla 

Ţádosti o léčbu spojenou s uţíváním drog v ČR : Hodnocení kvality sbíraných dat.  

In: Zaostřeno na drogy. - 7, 2009, č. 1, s. 1 - 12, 1 obr., 11 tab., 4 lit.  

 Vyhodnocení kvality dat o léčených uţivatelích drog v ČR za rok 2007. Systém 

výběru dat, kritéria hodnocení kvality dat, zdroje dat, pokrytí regionu, kontrola 

opakovaných hlášení o klientovi, hodnocení proměnných skupin. Hlásný systém 

Registru ţadatelů o léčbu Hygienické stanice hl. m. Prahy. Chystané zavádění 

aplikace UniData pro přesnější a úplnější konverzi dat. Informace na internetu, 

seznam adres a kontaktů. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012120 - ANAL 046837 

ŠTABLOVÁ, Renata 

Proměny české drogové scény na přelomu tisíciletí.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 15, 2009, č. 1, č. 15 - 20, lit. 11.  

 Drogová scéna v ČR. Počty nově evidovaných uţivatelů drog - statistiky. Oblíbené 

drogy. Sociodemografické charakteristiky uţivatelů drog. Drogový trh. Drogová 

kriminalita. Alkohol a řidiči. Zneuţívání alkoholu. Vězeňská drogová scéna. Prevence 

a léčba. Institucionální zabezpečení. Souhrn. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 



 6 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

012212 - ANAL 046236 

CASTEL, Timothée 

Criminologie du passage a l'acte terroriste jihadiste en Europe [Kriminologie o 

přechodu dţihadisty k teroristickému činu v Evropě].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 11, s. 986 - 1024.  

 Problematika "kariéry" dţihadistického teroristy, který pochází z muslimského 

imigračního prostředí, ze sociologického a kriminologického hlediska. Základní 

pojmy problematiky (kariéra, dţihád, terorismus). Summitský islám a jeho 

charakteristika, organizace Muslimští bratři. Historický vývoj doktríny dţihádu 

uplatňované v Evropě. První konkretizace dţihadistů v Evropě - přelomový rok 2000. 

Doktrína dţihádu - prameny, cíle, praxe. Sebevraţední atentátníci, jejich sociální 

pozadí, motivace. Analýza teroristické kariéry dţihadisty, její náboţenský a politický 

aspekt. Otázka integrace na straně jedné a islamofobie na straně druhé, konflikt 

kultur. Názory na tuto problematiku a teorie. 

BEL - fre: PA: bh/2009 

 

012214 - ANAL 046238 

CRAWFORD, Adam 

Modeles comparés de prévention de la criminalité et de sa mise en ouevre: leur 

genese, leur influence et leur développment [Srovnávací  modely prevence kriminality 

a jejich provedení v praxi: jejich genese, jejich účinky a jejich vývoj].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 11, s. 1047 - 1062, 3 tab., 

lit. 20.  

Akce: Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe – CRIMPREV  

Project [seminář] : Politique publiques de prévention de la criminalité. Leeds 

(VELKÁ BRITÁNIE), 07.06.2007-08.06.2007.  

 Charakteristické odlišnosti v oblasti politiky prevence kriminality v Evropě. Jejich 

prověření časem a převaţující trajektorie jejich vývoje. Zajištění politiky prevence 

kriminality institucionální infrastrukturou, právními a ústavními prostředky, 

politickou ideologií, ekonomickou situací, tradicemi dané společnosti a kulturními 

odlišnostmi. 

BEL - fre: PA: bh/2009 

 

012208 - ANAL 046232 

DIANIŠKA, Gustáv - STRÉMY, Tomáš 

Teória reintegrovaného zahanbenia.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 1, s. 74 - 82.  
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Seznámení s kriminologickou teorií zahanbení (John Braithwait), která je zaměřena 

na restorativní justici a zpracování pojmů zahanbení a vina. Přítomnost hanby či 

zahanbení za kriminální činy zafixované v kultuře konkrétní komunity a vyuţívání 

zahanbení v procesu reintegrace pachatelů trestných činů do společnosti a tím i v 

prevenci recidivy a kontrole kriminality. Rodinný model zahanbení. Reintegrativní 

zahanbení a kriminalita bílých límečků a korupce. Oblasti reintegrovaného zahanbení: 

vývoj pocitu viny a zahanbení, charakteristika hanby, stigmatické a reintegrativní 

zahanbení, hanba mající význam, efektivní vyvolání pocitu hanby. Opakované 

reintegrativní zahanbení a recidiva trestné činnosti. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012163 - ANAL 046062 

EHER, Reinhard - RETTENBERGER, Martin - MATTHES, Anna 

Aktuarische Prognose bei Sexualstraftätern : Ergebnisse einer prospektiven Studie mit 

785 Tätern unter besonderer Berücksichtigung von relevanten Tätergruppen und 

Rückfallkategorie [Matematická prognóza u pachatelů sexuální kriminality. Výsledky 

prospektivní studie u 785 pachatelů se zvláštním zřetelem na relevantní podskupiny a 

kategorii recidivy].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 92, 2009, č. 1, s. 18 - 27, 

5 tab., lit. s. 26 - 27.  

 Úvod. Popis metody. Míra recidivy v relevantních podskupinách. Souvislost mezi 

matematickým rizikem (zjištěno pomocí Static-99) a mírou recidivy. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

012186 - ANAL 046216 

Europa will Kinder bei Internet-Nutzung schützen [Evropa chce ochránit děti při 

pouţívání internetu].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 2, s. 10 - 17, 2 obr.  

 Evropský parlament na svém zasedání 22.10.2008 se zabýval programem na ochranu 

dětí při pouţívání internetu (ochrana před pedofily, pornografií, před šířením 

rasistických a xenofobních názorů apod.) a zabránění dětem páchat pomocí internetu 

nebo jiných komunikačních technologií kriminální činnost, jako je např. 

cyberbullying, šikana. Stručné seznámení s programem, mezinárodní spolupráce. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012185 - ANAL 046215 

GALLWITZ, Adolf 

Kinder und Jugendliche als Opfer im Internet : Pädokriminaität [Děti a mladiství jako 

oběti na internetu. Pedokriminalita].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 2, s. 6 - 10, lit. 9, 7 obr., doplňující txt. příl.  
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 Jednou z nejnebezpečnějších forem počítačové kriminality je kriminalita na dětech a 

mládeţi, zejména mravnostní a sexuální. Internet jako prostředek páchání této 

kriminality. Vyhledávání obětí pedofily, dětská pornografie, pouţívané způsoby. 

Chování dětí při chatu na internetu, nebezpečné adresy, formy zneuţívání internetu. 

Boj proti této kriminalitě a naléhavá potřeba chránit děti před ní. Mezinárodní 

spolupráce na tomto poli. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012159 - ANAL 046870 

HANTÁK, Pavel 

Manţelství jako vízum.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, příloha s. 11.  

 V rámci akce s krycím názvem "KOSMET" obvinili detektivové ÚOOZ osmičlennou 

skupinu, která zprostředkovávala účelové sňatky. Činnost detektivů v této akci. 

Mezinárodní zatykač. Zadrţení byli obviněni z trestných činů účast na zločinném 

spolčení a napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012194 - ANAL 046224 

LUPTÁKOVÁ, Marina - TOMÁŠEK, Jan - VLACH, Jiří - ZEMAN, Petr 

Konference Evropské kriminologické společnosti poosmé.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 2, s. 57 - 63.   

Akce: Kriminologie ve veřejné sféře [mezinárodní konference] : Osmá konference. 

Edinburg (VELKÁ BRITÁNIE), 02.09.2008-05.09.2008. Evropská kriminologická 

společnost.  

 Informace o výroční konferenci Evropské kriminologické společnosti. Projednávaná 

témata a obsah některých referátů. Trestní justice, výzkumy kriminality. Problematika 

kriminality dětí a mládeţe, včetně vlivu počítačových her na jejich agresivitu, 

problematika gangů. Násilí na pracovišti. Obchodování s lidmi a nelegální migrace. 

Kriminalita a její teorie. Migrace a menšiny. Veřejné mínění o kriminalitě, korupce. 

Důkazy a jejich interpretace, profilování pachatelů. Problematika drog a drogové 

kriminality. Alternativní tresty a opatření v Evropě. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012192 - ANAL 046222 

NEUBACHER, Frank 

Násilí mezi odsouzenými [[Název orig.] Gewalt unter Gefangenen] ; Přel. Jan Hájek.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 2, s. 41 - 47. Sek.inf.p.: NStZ. - 2008 

 Násilí ve věznicích jako kaţdodenní jev a jeho příčiny. Výsledky výzkumů 

zaměřených na násilí ve věznicích. Latence jevu. Věznice jako totalitní instituce.  
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Vězeňská subkultura a vytváření její hierarchie. Psychické poruchy, sebevraţdy. 

Preventivní opatření, která by měla omezit násilí ve věznicích (zaměstnanost vězňů, 

důstojné ţivotní podmínky apod.) a koncepce prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012182 - ANAL 046212 

NISSEN, Sylke 

Urban Transformation : From public and Private Space to Space of Hybrid Character 

[Urbanistická transformace. Od veřejného a soukromého prostoru k prostoru 

hybridního charakteru].  

In: Sociologický časopis. - 44, 2008, č. 6, s. 1129 - 1149, lit. s. 1146 - 1149.  

 Urbanismus veřejných prostor a jeho "privatizace" jako prostředek zabránění "smrti" 

městských center a současně i jako prostředek prevence kriminality. Propojení 

veřejného a soukromého prostoru. Kdy a kde je moţné nebo vhodné tuto "privatizaci" 

veřejného prostoru provést. Bezpečnostní problematika v výstavby měst. 

CZ - eng: PA: bh/2009 

 

012158 - ANAL 046869 

Při "nadělování" obvinění mongolským převaděčům se dostalo i na českého právníka.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, příloha s. 9 - 10, 2 obr.  

 Detektivové ÚOOZ odhalili rozsáhlou organizovanou skupinu mongolských 

převaděčů. Její brněnskou část, včetně hlavy gangu, obvinili z trestného činu 

organizování a umoţnění nedovoleného překročení státní hranice. Řízení skupiny z 

Brna. Migranti po příjezdu do ČR pouţívali cizí cestovní doklady. Neoprávněný 

pobyt. Další případy ÚOOZ. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012136 - ANAL 046612 

ŠANTA, Ján - ŢILINKA, Maroš 

Následok v procese dokazovania ekonomickej trestnej činnosti.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 3, s. 22 - 28.  

 Zpravidla bezproblémově prokazatelným znakem u jednotlivých trestných činů, 

včetně hospodářských a majetkových, je následek (oproti prokázání jejich subjektivní 

stránky - úmyslu nebo nedbalosti). Tento článek ovšem naznačuje, ţe toto 

konstatování neplatí tak úplně a zabývá se právě atypickými případy hospodářské 

kriminality, kdy absence následku můţe vést aţ k zastavení trestního stíhání. Uvedeny 

konkrétní případy. 

CZ - sla: PA: če/2009 
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012201 - ANAL 046225 

VESECKÁ, Renata - CHROMÝ, Jakub 

Vliv televizního násilí na kriminalitu: mýtus nebo realita? 

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 6 - 10.  

 Prezentace násilí ve sdělovacích prostředcích, především v televizi. Výzkumy 

zaměřené na nalezení relevancí mezi konzumací násilí v mediálních produktech a 

násilným a agresivním chováním jedinců. Základní tři efekty vlivu: efekt agresora 

(zvyšování míry agresivity), efekt oběti (strach z viktimizace), efekt desensibilace 

(přivykání na dávky násilí). Nejednoznačnost závěrů prováděných výzkumů. Moţnost 

nazírání na problematiku mediálního násilí jako na příběhové vyjádření reálné 

události odkrývající řešení problému společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012203 - ANAL 046227 

ZÁRUBA, Jan 

Jen malá poznámka k článku "Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - vybrané 

otázky".  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 21 - 22.  

 Komentář k předchozímu článku (Šabata, Zezulová). Základní hlediska procesního 

reţimu soudnictví nad mládeţí. Úloha státního zastupitelství. Soudní rozhodnutí o 

zahájení řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012202 - ANAL 046226 

ZEZULOVÁ, Jana - ŠABATA, Karel 

Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let : Vybrané otázky.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 13 - 21.  

 Průběh řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - jeho fáze, prověřování 

skutečností o spáchání činu jinak trestného. Čin jinak trestný, jeho materiální a 

formální stránka. Schopnost dítěte posoudit své jednání, právní moc odkládacího 

řízení. Projednání činu státním zástupcem (zde se názory autorů liší). Petit návrhu a 

postup podle par. 90 odst. 7 zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Vymezení 

dohledu probačního úředníka. Místní příslušnost soudu pro mládeţ. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012223 - ANAL 046246 

BLATNÍKOVÁ, Šárka 

Paradigma kriminální kariéry.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 3, s. 75 - 81.  
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Kriminální kariéra představuje způsob strukturování a sestavování znalostí o 

důleţitých rysech chování jedince pro účely sledování jevu a jeho "měření". Výzkumy  

kriminálních kariér mapují příčiny, predisponující faktory a spouštěče kriminální 

aktivity a tzv. proměnné, které udrţují nebo ukončují proces kriminálního chování. 

Pro zjištění konstelace jednotlivých kriminogenních faktorů a základních rysů 

kriminální kariéry jsou potřebná longitudiální data odráţející podmínky vývoje 

zkoumaných osob od dětství, které pak umoţní předpovědět počátek nebo prevalenci 

kriminálního chování. Počátek kriminálního jednání, jeho stálost, frekvence, 

specializace, proces ústupu či ukončení atd. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012227 - ANAL 045569 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Jedna z nejtěţších situací - rodiče pohřešují dítě.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 4, s. 3 - 7, 3 lit.  

 Základní varianty důvodů zmizení dítěte z místa bydliště. Dítě na útěku s 

pravděpodobností, ţe nehrozí bezprostřední ohroţení na ţivotě, ztracené a 

pohřešované dítě, vţdy dítě v nebezpečí. Výčet okolností, tzv. "případových 

konstelací", za kterých se děti ztrácejí. Mediální prezentace tématu. Emocionální šok 

a další fáze mentálních pochodů a mentální energie rodičů dlouhodobě zmizelých 

dětí. Naznačené schéma jako vodítko laikům i odborníkům při hledání způsobů, jak 

pomoci rodičům zmizelých dětí. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012218 - ANAL 046241 

DIEKMANN, Axel 

Gefährliche Zeiten : Wie sich Unternehmen vor Cybercrime schützen können 

[Nebezpečné časy. Jak se mohou podniky bránit před kyberkriminalitou].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 31, 2009, č. 1, s. 18 - 19.  

 Kyberkriminalita jako lukrativní "podnikání". Zneuţívání internetu, útoky proti 

intranetovým sítím. Moţnosti obrany - identifikace rizik, bezpečnostní strategie, 

technické prostředky, vzdělávání zaměstnanců atd. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012267 - ANAL 046265 

FRANK, Libor 

Evropská bezpečnostní strategie a její promítnutí do tvorby a realizace české 

bezpečnostní politiky.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 2 - 8, lit. 10.  
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Evropská bezpečnostní strategie (European Security Strategy) z roku 2003 a tzv. Soft 

Security EU. Pomoc rozvojovým zemím jako jedna z cest zmírnění globálních 

bezpečnostních hrozeb. Klíčové hrozby: mezinárodní terorismus, proliferace zbraní 

hromadného ničení, regionální konflikty, zhroucení státu, organizovaný zločin. 

Hodnocení zapojení ČR do bezpečnostní agendy EU. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012270 - ANAL 046268 

HOLCR, Květoň - MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor 

Aktuálne problémy prognózovania kriminality v kontexte krajín schengenského 

priestoru.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 24 - 41, 7 grafů, 1 mp.  

 Bezpečnost jako vědní obor. Kriminalita jako bezpečnostní riziko. Narůstající 

potřeba posílit preventivní stránku kontroly kriminality, coţ přepokládá adresná 

opatření vycházející z propojenosti kontroly a prognózy kriminality. Míra 

kriminalizace, situace v evropských zemích. Struktura kriminality, prognostické 

pozadí kriminality násilné, majetkové, hospodářské a organizované. Prognóza postojů 

veřejnosti ke kriminalitě. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

012248 - ANAL 046614 

JANDA, Martin 

Ekonomická krize: Ráj pro počítačovou kriminalitu? 

In: 21. století. - 2009, č. 4, s. 48 - 50.  

 Současná ekonomická krize a nebezpečí, která přináší. Poprvé v historii se krize 

setkává s moderními technologiemi. Šíření stále nebezpečnějších počítačových virů a 

podvodných inzerátů. Bezradnost policie, odchody specialistů do privátního sektoru. 

Čínské a ruské nebezpečí. Řešení situace. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012271 - ANAL 046269 

KOLÁŘ, Jiří 

K současnému stavu, struktuře, dynamice a výrazným trendům kriminality v ČR.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 42 - 47.  

 Vývoj kriminality a její struktury na území ČR od počátku 90. let 20. století. 

Současný stav a vývojové trendy. Bezpečnostní situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012272 - ANAL 046270 

MADLIAK, Jozef - MACEJKOVÁ, Ivetta 

Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v 

Slovenskej republike.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 48 - 51.  

 Návrh legislativní úpravy prevence kriminality na Slovensku. Definice prevence 

kriminality a její základní oblasti: sociální prevence, situační prevence, prevence 

viktimizace. Příprava zákona, jeho charakteristika. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

012261 - ANAL 046259 

MATSCHINSKY, Rolf - BECKER, Rainer 

Checkliste für die polizeiliche Praxis : Delikte gegen Schutzbefohlene [Přehled pro 

policejní praxi. Delikty proti svěřeným osobám].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 3, s. 24 - 26.  

 Přehled metodických postupů při vyšetřování kriminality na dětech a mládeţi, včetně 

domácího násilí. Právní normy, z nichţ policie vychází (trestní zákon, policejní právo 

atd.). Postup na místě činu, práce s obětí, ohledání, zjišťování pachatele atd. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012217 - ANAL 046240 

Risikoposten Warenschwund : Globales Diebstahlbarometer für Einzelhandel 

[Riziková místa mizení zboţí. Všeobecný ukazatel krádeţí v maloobchodě].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 31, 2009, č. 1, s. 14 - 15, 1 tab.  

 Problematika krámských krádeţí a ztrát zboţí. Výsledky výzkumné studie, kterou 

provedlo Středisko pro výzkum maloobchodu v Nottinghamu (Velká Británie). 

Pachatelé těchto krádeţí - zákazníci a zaměstnanci - jimţ krádeţe usnadňuje 

nezabezpečení zboţí. Způsobené škody, nejčastěji kradený sortiment. Bezpečnost a 

některé způsoby zajištění zboţí (např. bezpečnostní etikety). 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012232 - ANAL 046070 

SIEVERDING, Andrea 

Pädosexuelle Kriminalität : Grundlagen zur Verhütung von Straftaten. Teil 1 : 

Phänomenologie und Recht [Pedosexuální kriminalita. Základy prevence trestných 

činů. Díl 1 : Fenomenologie a právo]. 

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 3, s. 153 - 160, lit. 63.  
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Základní fenomenologie této sexuální kriminality: pederastie, pedofilie, 

pedosexualita. Sebezobrazování a sebeurčení pedosexuální kriminality, změny v 

chápání a pojímání pedosexuální kriminality jako takové. Je pedosexualita nemocí?  

Profily a přibliţný počet pedosexuálních pachatelů v Německu. Vysoká 

pravděpodobnost recidivy. Oběti a následky. Deprese a posttraumatické symptomy u 

sexuálně zneuţitých dětí. Současná právní situace. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

012251 - ANAL 046249 

SNACKEN, Sonja 

Facteurs de criminalisation: une approche comparative européenne [Faktory 

kriminalizace: evropský srovnávací pohled].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 12, s. 1208 - 1229, 1 tab., 

lit. 15.   

 Kriminologicko-sociologické teorie trestní politiky a její tvorby. Kriminalizace 

jednání ve vztahu k sociální problematice, trestnímu systému a politické ekonomii. 

Stát a jeho úloha v sociální a trestní politice (skandinávská cesta). Odlišnosti mezi 

USA a Evropou v chápání kriminality a trestní politiky. Problematika lidských práv v 

souvislosti s kriminalizací určitého jednání a trestnost tohoto jednání (příklad 

Maďarska). Oběti, jejich postavení a místo v justici trestní a napravující. Veřejné 

mínění o trestní politice a kriminalizaci versus názory odborníků. Evropské vězeňské 

systémy, jejich sociální a politická charakteristika. Trestní politika v Nizozemí a 

vývoj role expertů při její tvorbě. Primární a sekundární kriminalizace, 

kriminologické a trestněpolitické vlivy na ni. 

BEL - fre: PA: bh/2009 

 

012216 - ANAL 046239 

THAMM, Berndt Georg 

Globale Gefährdung : Terrorismus wird zur strategischen Langzeitbedrohung 

[Globální ohroţení. Terorismus se stává strategickým dlouhodobým nebezpečím] ; 

Interview: Klaus Henning Glitza.  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 31, 2009, č. 1, s. 12 - 13.  

 Podceňování náboţenského terorismu v Evropě. Islámský terorismus jako globální 

problém, snahy organizace al-Kaidá o vytvoření celosvětového islámského kalifátu. 

Situace ve světě a v Německu. Terorismus jako trvalé nebezpečí, proti němuţ státy 

musí bojovat na základě nové strategie. Ideologická východiska a jejich vyuţívání v 

boji proti terorismu. 

BRD - ger: PA: bh/2009 
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012224 - ANAL 046247 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

3. medzinárodná konferecia: Systém justície nad mládeţou v Európe. Súčasná 

situácia, trendy aplikačných modelov a dobré praktické skúsenosti.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 3, s. 94 - 96.  

Akce: Systém justície nad mládeţou v Európe [mezinárodní konference]: Súčasná 

situácia, trendy aplikačných modelov a dobré praktické skúsenosti. Valencie 

(ŠPANĚLSKO), 21.10.2008-22.10.2008.  

Mezinárodní observatorium pro justici nad mládeţí. International Juvenile Justice 

Observatory.  

 Hlavní závěry a doporučení z mezinárodní konference o systémech justice nad 

mládeţí. Stanovení společných východisek a všeobecných kritérií. Metody zásahů. 

Otázka věku, resp. trestní odpovědnosti. Sankce a opatření. Výběr a výcvik personálu 

pro práci s mládeţí. Nedospělí zbavení svobody. Mezinárodní doporučení. 

Legislativa. Výzkum a lepší poznání reality podporou a rozvíjením kriminologického 

výzkumu. Společná deklarace o harmonizaci systému. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

012231 - ANAL 046069 

WARNECKE, Volker 

Qualitätsanforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung [Nároky na kvalitu policejní 

práce při potírání kriminality].  

In: Kriminalistik. - 63, 2009, č. 3, s. 145 - 148.  

 Současný svět práce a pracovních vztahů je charakterizován pojmy jako globalizace, 

moderní komunikační a informační technologie, nové vědecké metody. Autor si klade 

otázku, jak se tyto zásadní změny obráţejí v policejní práci a jak je moţno na tuto 

situaci reagovat z hlediska policejní praxe a kriminalistiky. 

BRD - ger: PA: jv/2009 

 

012277 - ANAL 046275 

CHMELÍK, Jan 

Terorismus a moţnosti jeho odhalování a vyšetřování.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 82 - 93.  

 Základní charakteristika terorismu a její vývoj. Mezinárodní terorismus, jeho 

definování a typologie (státní a individuální či skupinový). Charakteristické rysy 

terorismu, terorismus jako forma mezinárodní organizované kriminality. Zvláštní 

postupy při odhalování a vyšetřování terorismu, podněty pro vyšetřování, počáteční a 

následné úkony, pátrání po teroristech nebo členech zločinecké organizace. Důkazní 

prostředky, význam pečlivého a kvalitně provedeného operativně-zpravodajského 

šetření, výslechy svědků a problematika jejich ochrany. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012275 - ANAL 046273 

HOLOMEK, Jaroslav 

Výskum obetí kriminality : Stručná komparácia.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2009, č. 3, s. 67 - 72, 3 grafy.  

 Zdroje informací o vývoji kriminality - policejní statistiky by mohly být doplněny 

poznatky z výzkumu obětí. První výzkumy kriminality na Slovensku a jeho cíle - 

oběti a jejich proţívání své viktimizace. Vybrané skupiny trestných činů: krádeţ auta, 

vykradení auta, krádeţ kola, vloupání do bytu nebo domu, vloupání do rekreačního 

objektu, krádeţ osobního majetku, podvod, korupce, loupeţ, fyzické napadnutí, 

sexuální násilí a znásilnění, týrání. Výsledky a srovnání s ČR. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

012278 - ANAL 046276 

IBL, Petr 

Organizovaný zločin a jeho aktivity.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 4, s. 1 - 13, lit. 7.  

 Organizovaná kriminalita jako globální bezpečnostní hrozba a její základní 

charakteristika. Hlavní mezinárodní dokumenty proti organizované kriminalitě v 

rámci OSN. Nejznámější skupiny organizovaného zločinu na území EU a ČR: 

postsovětské, balkánské, arabské a blízkovýchodní, asijské, latinskoamerické, 

subsaharské. Předpoklady a prognóza moţného vývoje organizovaného zločinu ve 

světě, v ČR a v EU a hlavní bezpečnostní rizika: fyzická bezpečnost, bezpečnost 

distribučních sítí a dopravní infrastruktury, bezpečnost informací. Spojení 

organizovaného zločinu s terorismem. Pronikání do ekonomiky, politiky a nově i do 

vědy a výzkumu. Hlavní směry boje proti organizované kriminalitě. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012274 - ANAL 046272 

MADLIAK, Jozef - ČEČOT, Vladimír - BUKSOVÁ, Elena 

Obchodovanie s ľuďmi a súvisiace negatívne javy po vstupe do schengenského 

priestoru.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 3, s. 57 - 66.  

 Základní údaje o stavu obchodování s lidmi v celosvětovém kontextu a v Evropě, 

především v schengenském prostoru. Cílové skupiny obchodníků s lidmi - děti, mladé 

ţeny. Rómové jako nejčastější oběti a i pachatelé obchodu s lidmi. Právní regulace 

postihu pachatelů v EU a na Slovensku. Právní garance ochrany obětí v EU a na 

Slovensku. Potírání obchodování s lidmi a úkoly pro schengenský systém - priorita 

boje proti obchodu s lidmi, cílená prevence, informační centra, typologie pachatelů a 

obětí, romská problematika. 

CZ - sla: PA: bh/2009 
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012289 - ANAL 046886 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Ohlédnutí za rokem 2008 a vyhlídky do roku 2009.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Koncem roku 2007 schválila vláda ČR Strategie prevence kriminality na léta 2008 aţ 

2011, při jejímţ zpracovávání se vycházelo ze zkušeností odboru prevence kriminality 

(OPK), které získali v minulých letech. Velkou změnu přineslo posílení samosprávní 

role krajů v oblasti prevence kriminality. Krajům byla dána moţnost čerpat z 

dotačního titulu na prevenci kriminality určité finanční prostředky na realizaci 

vlastních preventivních programů. Preventivní programy měst a obcí. V rámci 

preventivních programů měst je prioritou zavádění tzv. Systému včasné intervence 

(SVI) - programu, který je zaměřením na systematickou práci s ohroţenými dětmi a 

jejich rodinami. Tři pilíře projektu. Do působení OPK přešla problematika domácího 

násilí spadajícího do gesce MV. Konference v r. 2009. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012291 - ANAL 046888 

LINHART, Jaroslav 

Italská mafie telefonuje přes skype. 

 In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 10, 1 obr.  

 Italští zločinci ve stále větší míře vedou telefonní hovory přes internet a upouštějí od 

mobilů, aby znemoţnili nebo alespoň ztíţili své dopadení. Uchylují se k programu 

Skype, určenému k hlasové komunikaci na webu. Kriminalisté v boji proti mafii, 

terorismu a korupci hodně sázeli na odposlechy a přinášelo jim to výsledky. Problémy 

s telefonováním v dalších evropských zemích. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

012147 - ANAL 046859 

LINHART, Jaroslav 

Policejní psi vyhledávají euro-bankovky.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 11, 1 obr.  

 Slovensko je čtvrtým státem EU, který se můţe pochlubit policejními psy, speciálně 

vycvičenými na vyhledávání eurobankovek. Policejní psi dokáţou odhalit ukryté 

bankovky, a to i včetně těch nepravých. Bankovky jsou opatřovány specifickým 

pachem, který získávají jiţ ve fázi výroby. Speciálně vycvičený pes je pak schopen 

odhalit úkryt peněz jak v automobilech, tak i v zavazadle. Základní výcvik psa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012284 - ANAL 046282 

NEČAS, Stanislav 

Vybrané problémy z forenzní psychologie.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 8, s. 64 - 73, lit. 18.  

 Forenzní psychologie vyuţívá psychologických poznatků (chování a jeho příčiny) v 

právních vědách. Z tohoto pohledu rozlišujeme psychologii kriminalistickou, soudní, 

penitenciární, postpenitenciární a kriminologickou. Psychologické mechanismy 

výslechu. Interakce při výslechu, psychologie výpovědi a specifika výpovědí dětí a 

mladistvých. Problém věrohodnosti výpovědi. Psychologické aspekty kriminálního 

chování, problematika perspektivy resocializace. Některé zvláštní metody 

uplatňované ve forenzní praxi: hypnóza, detektor lţi, psychofarmaka. Psychologický 

znalecký posudek. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012285 - ANAL 046283 

PORADA, Viktor 

Výzkum teoretických problémů dokazování s vyuţitím identifikace na  základě 

trajektorií vybraných referenčních bodů na těle osoby při jejím pohybu.  

In: Karlovarská právní revue. - 4, 2008, č. 4, s. 74 - 76, 2 obr.  

Akce: Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků lokomoce člověka 

[seminář]. Karlovy Vary (ČR), 08.12.2008-10.12.2008. Vysoká škola Karlovy vary - 

Ústav kriminalistických a forenzních disciplín.  

 Shrnutí výsledků projektů mezinárodního výzkumného grantu. Metodika identifikace 

osob pomocí videozáznamů se zaměřením na variabilitu parametrů chůze pohybových 

vzorů člověka a praktické zvládnutí a pouţití této metody. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012264 - ANAL 046262 

VANTUCH, Pavel 

Kriminalita a databáze DNA.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 3, s. 4 - 8, 10 - 15.  

 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), v němţ se uvádí, ţe 

uchovávání profilů DNA osob, jimţ nebyla prokázána vina na spáchání trestného 

činu, je v rozporu s Úmluvou o lidských právech. Právní základ tohoto rozhodnutí. 

Národní databáze DNA v ČR, její obsah, právní základ do 31.12.2008 a po něm. 

Význam odběru DNA a vytvoření databáze genetických profilů DNA. Úprava v 

trestním řádu. Oprávnění policie odebírat vzorky DNA. Úprava v zákoně o Policii ČR 

a v závazném pokynu policejního prezidenta. Nutnost sladit tyto právní normy s 

rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

012139 - ANAL 046851 

FOJTÍK, Jakub 

Policejní letka v novém.  

In: Rescue report. - 2009, č. 1, s. 32 - 33, 3 obr.  

 Pokrytí území ČR leteckou technikou, skladba leteckého parku. Otázky personální, 

organizační, finančního a legislativního zabezpečení. V roce 2009 bude do řadové 

činnosti jednotky zaveden systém managementu řízení kvality EFQM. Změny 

Letecké záchranné  sluţby ke komerčním objektům. Legislativa. Modernizace letecké 

techniky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012144 - ANAL 046856 

HAVRÁNKOVÁ, Šárka 

Pracovní skupina policejní spolupráce.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 7, 1 obr.  

 Pracovní skupina Rady EU Policejní spolupráce je jednou z pracovních skupin, ve 

kterých reprezentuje Českou republiku Policie ČR. Jedná se o skupinu se širokým 

záběrem témat - od krádeţí motorových vozidel, přes činnost center policejní a celní 

spolupráce, ochranu chráněných osob, výtrţnictví při fotbalových zápasech, aţ po 

drogovou problematiku. České předsednictví předloţí členům pracovní skupiny 

Policejní spolupráce k projednání několik zásadních témat: Ochrana dětí - bezpečnější 

internet pro děti, dopravní bezpečnost, bezpečnostní technologie, manuál o 

přeshraničních operacích. V oblasti společných center policejní a celní spolupráce 

pokračuje české předsednictví rovněţ v agendě předsednictví předcházejícího. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012197 - ANAL 045562 

Jak se střílí v New Yorku.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 4 - 5, 5 obr.  

 Newyorská policie jako jeden z největších samostatných policejních sborů na světě. 

New York Police Department vydává roční přehledy o střeleckých incidentech, do 

kterých byli zapojeni tamní policisté. Popis vybraných situací, výslednost střelby, 

pouţité zbraně, srovnání se situací v České republice. Pouţití sluţební zbraně 

newyorské policie od tzv. varovných výstřelů aţ po přestřelky - vzájemný střelecký 

souboj policistů s přestupníky zákona či naopak. Statistické údaje. CZ - cze: PA: 

ek/2009 
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012150 - ANAL 046862 

Jak se střílí v New Yorku.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 12 - 13, 5 obr.  

 Pouţití střelné zbraně policisty v New Yorku. New York Police Department 

pravidelně vydává roční přehledy o střeleckých incidentech, do kterých byli zapojeni 

tamní policisté. Přehled z roku 2005. Srovnání USA s ČR. Pouţití sluţební zbraně ve 

sluţbě a mimo sluţbu. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012155 - ANAL 046866 

JEDINÁK, Petr 

Hodnocení příslušníků Policie ČR jako účinný nástroj: 1. V rámci kariérního postupu 

kaţdého příslušníka poliice, 2. vedoucí k celkovému zlepšování image policie. 

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, příloha s. 1 - 4, 1 obr.  

 Informace o autorovi a jeho činnosti u Policie ČR. Metodika hodnocení příslušníků 

PČR. Výsledky výzkumného projektu byly publikovány v disertační práci s názvem 

Hodnocení uplatňována v současné Policii ČR. Hodnocení příslušníka PČR z hlediska 

policisty a z pohledu vrcholného vedení PČR. Hodnocení práce v Policii ČR v 

minulosti. Nové pojetí v hodnocení pracovního výkonu příslušníků PČR - vznik a 

vývoj. Zjištěné nedostatky v procesu hodnocení. Hodnocení pracovního výkonu 

příslušníků PČR v současnosti. Doporučení pro hodnocené příslušníky. Moţné 

nastínění koncepce metodiky hodnocení příslušníků PČR. Hodnocení vedoucích 

příslušníků Policie ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012200 - ANAL 045565 

KŘÍŢ, Stano R. 

Souhvězdí Vega.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 99, 4 obr.  

 Italská firma Vega Holster, výroba bezpečnostních doplňků výstroje pro policii, 

vojsko, hasiče, ochranky, pro sport. Ze svých produktů firma představuje tzv. taktické 

rukavice. Základní materiály kombinované s bezpečnostními platy, odolnost, 

komfortní ochrana rukou. Typy půlprstové a celoprstové, prezentované v r. 2009 na 

prestiţních výstavách zbraní a bezpečnosti.  

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012161 - ANAL 046872 

LIŠKA, Přemysl 

US Coast Guard.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 25 - 27, 7 obr.  
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United States Coast Guard (USCG) - Pobřeţní stráţ USA je unikátní policejní sbor, 

jehoţ postavení, organizace a úkoly těţko najdou ve světě obdoby. Jeho tradice sahají 

do roku 1790. Poslání a oprávnění. Personál. Výzbroj a vybavení. Individuální 

výzbroj námořních policistů. Zvláštní jednotky USCG. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012152 - ANAL 046864 

STAMBOLIDIS, Alexander 

Naše zkušenosti pomáhají budovat základy hraničního managementu.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 16 - 17, 3 obr.  

Akce: [Semináře]Holešov (ČR), 06.10.2008-10.10.2008. [Seminář] Holešov (ČR), 

03.11.2008-07.11.2008.  

 Ve dnech 6.-10.10.2008 a 3.-7.11.2008 se uskutečnily ve spolupráci s Mezinárodní 

organizací pro migraci (IOM) a Vyšší a Střední policejní školou MV v Holešově dva 

semináře s mezinárodní účastí. projekty byly koncipovány pro potřeby pěti zemí. 

Fakta z novodobé historie související se zeměmi: Kyrgyzstán, Kazachstán, 

Tádţikistán, Gruzie a Moldavska. Semináře byly zaměřeny dle poţadavku 

zúčastněných zemí. Témata semináře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

012204 - ANAL 046228 

AULICKÝ, Petr 

Materiální aspekty pouţití operativně pátracích prostředků. 

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 22 - 27.  

 Podstata operativně pátracích prostředků je především procesně právní, ale dá se v ní 

vysledovat i hmotně právní základ. Výklad paragrafu 158 trestního řád. Úmyslný 

trestný čin a nedbalostní trestný čin. Materiální korektiv pouţívání operativně 

pátracích prostředků v rámci předstíraného převodu. Pouţití agenta a jeho trestní 

odpovědnost, resp. beztrestnost. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012137 - ANAL 046613 

ČAPEK, Jan 

Trestněprávní aspekty mučení a nelidského zacházení ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 3, s. 28 - 36.  
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Dokončení z TP č. 2/2009. Podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod nesmí být nikdo mučen nebo podrobován nelidskému nebo poniţujícímu 

zacházení nebo trestu (článek 3). Autor hodnotí, jak se s tímto ustanovením 

vypořádává Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a dokládá to rozborem řady 

jeho významných judikátů v této oblasti. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012205 - ANAL 046229 

DÁVID, Radovan 

Vstup prokuratury do občanského soudního řízení dle právní úpravy Ruské federace.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 32 - 38.  

 Komparace české právní úpravy vstupové činnosti státního zastupitelství v 

občanském soudním řízení s úpravou prokurátorského dozoru v Ruské federaci. 

Právní úpravy prokurátorského dozoru v Rusku, účast prokuratury v občanském 

soudním řízení a její procesní postavení. Vstup prokuratury do zahájeného řízení, 

povinnosti soudu.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012199 - ANAL 045564 

FULÍN, Rudolf 

Chůze se zbraní v cizí honitbě.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 63, 1 fot.  

 Zákon č. 449/2001 Sb., 14 o myslivosti (ve znění novel). Pravomoci Myslivecké 

stráţe. Otázka odebrání zbraně Mysliveckou stráţí osobě, oprávněné drţet a nosit 

střelnou zbraň podle zákona o zbraních "na ochranu zdraví, ţivota a majetku", 

pohybující se v prostoru honitby. Vymezení pojmu honitba. Zákon č. 288/1995 Sb., 

který stanovuje, co je zbraň k ochraně zdraví, ţivota a majetku, zákon č. 119/2002 Sb. 

o drţiteli zbrojního průkazu skupiny E a oprávnění nosit zbraň v honitbě. Směrnice 

EU, stanovující základní podmínky k registraci zbraní. Odkaz na webové stránky 

Myslivecké komory. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012191 - ANAL 046221 

KUČERA, Pavel 

Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu : Část 2 

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 2, s. 36 -41.  

 Pokr. z č. 1/2009. Problematika pokusu trestného činu. Zánik trestnosti v případě 

dobrovolného ustoupení od dokonání trestného činu a trestání pokusu z pohledu 

objektivistického a subjektivistického pojetí. Objektivistické pojetí zdůvodňuje 

trestnost objektivní nebezpečností pachatelova jednání, subjektivistické teorie  
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vycházejí z toho, ţe důvodem trestnosti pokusu je sama nebezpečnost pachatele, t.j. 

pachatelova zlá vůle. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012125 - ANAL 046650 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Několik úvah nad trestním zákoníkem, aneb co dokáţe jeden pozměňovací návrh.  

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

 V článku se autoři zamýšlejí nad novým trestním zákoníkem a soustřeďují se 

především na problém stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů, která 

byla sníţena na 14 let.  

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012193 - ANAL 046223 

MANDÁK, Václav 

K vydání nebo odnětí věci důleţité pro trestní řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 2, s. 56 - 57.  

 Oprávnění policejního orgánu, soudu nebo státního zastupitelství poţadovat vydání 

věci důleţité pro trestní řízení. Povinnost advokáta tuto věc vydat. Zákaz vydání, 

mlčenlivost. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012206 - ANAL 046230 

MAREK, Karel 

K realizaci obchodněprávní smlouvy o dílo.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 38 - 44.  

 Problematika uzavírání smluv na dodávku provozně nevyzkoušených strojů a 

zařízení a smluv na dodávky sloţitého strojního zařízení pro výstavbu. Otázka 

rozsahu vzniklé škody a její náhrady. Jakostní podmínky: jakost, technické normy, 

provedení díla, věci určené k provedení díla, vlastnické právo ke zhotovované věci. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012207 - ANAL 046231 

PECHO, Peter 

Existencia právnej subjektivity Európskej únie a jej praktické dôsledky.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 1, s. 1 - 25.  
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Otázka způsobilosti EU a ES (je součástí Unie) být nositelem práv a povinností v 

právních řádech členských zemí a v mezinárodním právu. Analýza současného stavu - 

právní subjektivita ES a právní subjektivita EU v rámci vnitrostátních právních řádů a 

na poli mezinárodního práva. Zásadní změny, které by mohl přinést probíhající proces 

reformy primárního práva EU (Lisabonská smlouva). 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012136 - ANAL 046612 

ŠANTA, Ján - ŢILINKA, Maroš 

Následok v procese dokazovania ekonomickej trestnej činnosti.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 3, s. 22 - 28.  

 Zpravidla bezproblémově prokazatelným znakem u jednotlivých trestných činů, 

včetně hospodářských a majetkových, je následek (oproti prokázání jejich subjektivní 

stránky - úmyslu nebo nedbalosti). Tento článek ovšem naznačuje, ţe toto 

konstatování neplatí tak úplně a zabývá se právě atypickými případy hospodářské 

kriminality, kdy absence následku můţe vést aţ k zastavení trestního stíhání. Uvedeny 

konkrétní případy. 

CZ - sla: PA: če/2009 

 

012190 - ANAL 046220 

ŠČERBA, Filip 

Odklon jako sankční opatření.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 2, s. 33 - 36.  

 Trend racionalizace trestní justice zaloţený na vyřizování trestních věcí bez konání 

standardního trestního řízení buď formou trestního příkazu nebo aplikací odklonů v 

trestním řízení. Vyuţívání odklonů v předsoudním stádiu trestního řízení. Odklon jako 

procesní protějšek trestu. Princip presumpce neviny v odklonu. Pravomoci státního 

zástupce aplikovat odklon v přípravném řízení. Moţnost dalšího rozšiřování 

jednotlivých druhů odklonu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012127 - ANAL 046611 

ŠUBRT, Milan 

Zvláštní způsoby řízení (1. část).  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 3, s. 12 - 21.  

 Příspěvek se ve dvou pokračováních zabývá zvláštními způsoby řízení tak, ţe 

akcentuje především činnost policejních orgánů v přípravném řízení. V této části se 

orientuje hlavně na zvláštní způsoby řízení upravené v hlavě dvacáté trestního řádu. 

Vychází přitom z učebnice trestního procesního, kterou připravuje katedra trestního 

práva Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze.CZ - cze: PA: 

če/2009 
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012203 - ANAL 046227 

ZÁRUBA, Jan 

Jen malá poznámka k článku "Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - vybrané 

otázky".  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 21 - 22.  

 Komentář k předchozímu článku (Šabata, Zezulová). Základní hlediska procesního 

reţimu soudnictví nad mládeţí. Úloha státního zastupitelství. Soudní rozhodnutí o 

zahájení řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012202 - ANAL 046226 

ZEZULOVÁ, Jana - ŠABATA, Karel 

Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let : Vybrané otázky.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 2, s. 13 - 21.  

 Průběh řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - jeho fáze, prověřování 

skutečností o spáchání činu jinak trestného. Čin jinak trestný, jeho materiální a 

formální stránka. Schopnost dítěte posoudit své jednání, právní moc odkládacího 

řízení. Projednání činu státním zástupcem (zde se názory autorů liší). Petit návrhu a 

postup podle par. 90 odst. 7 zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. Vymezení 

dohledu probačního úředníka. Místní příslušnost soudu pro mládeţ. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012209 - ANAL 046233 

CEHLÁR, Vladimír 

Aplikačné problémy pri realizácii trestu povinnej práce.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 1, s. 83 - 89, 3 tab.  

 Aplikační zkušenosti z realizace trestu povinné práce v komparaci s články 

uveřejněnými v Justičnej revue během roku 2008. Analýza procesní stránky trestu 

povinné práce z pohledu motivace odsouzených a postavení probačního úředníka při 

zabezpečování tohoto alternativního trestu podle zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone 

trestu povinnej práce. Moţná řešení problémů aplikační praxe. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012211 - ANAL 046235 

DOBROVODSKÝ, Róbert 

K inštitútu vykázania násilníckej osoby z obydlia a k iným zmenám při ochrane obetí 

násilia páchaného v rodine. 

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 1, s. 138 - 148.  
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Zavedení nového institutu do policejního práva – oprávnění vykázat násilnickou 

osobu ze společného obydlí. Trestní a občanskoprávní aspekty tohoto institutu: 

projednání nařízení předběţného opatření na ochranu obětí domácího násilí. 

Nedostatky právní úpravy z roku 2002, obcházení pořádkové lhůty soudy při 

předběţných opatřeních. Ústavní a lidskoprávní aspekty ochrany obětí domácího 

násilí. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012239 - ANAL 045577 

HERBOCZKOVÁ, Jana 

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovací povinnosti.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 4, s. 13 - 17.  

 Spory o výţivné podle mezinárodního práva soukromého, haagské úmluvy. 

Stanovení kolizních pravidel pro určení rozhodného práva pro mezinárodní spor o 

výţivné. Ustanovení haagských úmluv obecně, jejich místy neúplnost, nejednotnost, 

jsou závazné pouze pro jejich signatáře. Komunitární právo regulované nařízením 

Rady (ES) č. 44/2001, nařízení Rady (ES) č. 4/2009 jako první úspěch předsednictví 

České republiky. Zasedání Výboru Rady v r. 2009, obecná charakteristika nařízení o 

výţivném. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012221 - ANAL 046244 

HERCZEG, Jiří 

Plody z otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním 

řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 3, s. 65 - 70.  

 Otázka účinnosti důkazů v trestním řízení. Nelze připustit pouţití důkazu, pokud 

informace o jeho existenci byly získány nezákonně (doktrína "plodů otráveného 

stromu"). Účelem tohoto procesního pravidla je tlak na dodrţování zákonnosti ze 

strany policie a státního zastupitelství. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

(ESLP) opírající se o čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Usvědčující důkazy získané pomocí násilí, krutého nebo jiných forem 

zacházení, které lze charakterizovat jako mučení, by neměly slouţit jako důkazy 

prokazující vinu obviněného, a to bez ohledu na jejich důkazní hodnotu (viz kauza 

Gäften v. Německo v rozhodnutí ESLP ze dne 30.6.2008). 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012229 - ANAL 045571 

HRUBÁ, Michaela 

Mezinárodní únosy dětí - několik poznámek k související novele občanského 

soudního řádu.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 4, s. 17 - 20.  

 Novela zákona č. 99/1963 Sb., publikovaná pod č. 295/2008 Sb. Usnesení zvláštního 

řízení - "řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí". 

Vymezení pojmu co je mezinárodní únos, jaká je současná právní úprava. Haagská 

úmluva. Podmínky, kdy soud nemusí nařídit návrat dítěte. Nařízení Rady ES na území 

EU roku 2003. Konkrétní ustanovení novely. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012253 - ANAL 046251 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Anonymita osvojení versus právo dítěte znát svůj původ.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 5, s. 158 - 164.  

 Podstata institutu osvojení a jeho platná právní úprava. Problematika anonymity 

osvojení a práva dítěte znát svůj původ z pohledu rodiče, osvojitele a dítěte. 

Diskutabilní právní úprava této problematiky jak v zákoně o rodině, tak i ve  

stávajícím a i navrhovaném občanském zákoníku. Nutnost posílení postavení a 

ochrany práv dítěte. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012219 - ANAL 046242 

MALENOVSKÝ, Jiří 

Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních o integračních smlouvách 

v ČR.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 9, s. 115 - 124.  

 Ratifikační řízení mezinárodních integračních smluv a průběh ratifikace 

Mezinárodního trestního soudu (Římský statut). Pravomoc prezidenta republiky 

odmítnout ratifikaci nebo povinnost ratifikaci schválit? Vztah prezidenta a parlamentu 

v této oblasti. Obsah pravomoci ratifikace v Ústavě ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012210 - ANAL 046234 

MAREK, Karel 

Provádění díla : Základní otázky.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 1, s. 106 - 115.  
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Smlouva o dílo je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Moţný předmět plnění 

podle této smlouvy a jeho odlišení od předmětu plnění podle smlouvy kupní. Článek 

je zaměřen na dodávky staveb a pro stavby - základní pojmy a členění stavby, 

dodavatelské systémy.  

SLK - cze: PA: bh/2009 

 

012222 - ANAL 046245 

MAZÁK, Josef 

Důkaz pachovou zkouškou v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 3, s. 70 - 75.  

 Důkaz pachovou zkouškou, i kdyţ se jedná o důkaz nepřímý, můţe být za určitých 

okolností stěţejním důkazem o vině. Zásadní výhrada v důkazu pachovou zkouškou 

spočívá v nemoţnosti přezkoumání poznatků jiným kvalifikovaným způsobem. Jedná 

se však o důkaz věcný, vycházející z ohledání a mající povahu kriminalistické metody  

a lze jej přiřadit ke zvláštním způsobům dokazování. Judikatura Ústavního soudu ČR 

a Nejvyššího soudu ČR o procesní pouţitelnosti a obecné věrohodnosti výsledků 

pachové zkoušky jako důkazu v trestním řízení.  

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012220 - ANAL 046243 

ONDŘEJEK, Pavel 

Role prezidenta republiky při sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv.  

In: Jurisprudence. - 18, 2009, č. 1, s. 46 - 55.  

  Uzavírání mezinárodních smluv je primárně upraveno normami mezinárodního 

práva veřejného a kompetence hlav států jsou upraveny právem vnitrostátním. Vývoj 

postavení hlavy státu v mezinárodních vztazích. Sjednávání a ratifikace 

mezinárodních smluv v historickém a srovnávacím přehledu a v právním řádu ČR. 

Prezident republiky, vláda, parlament a veřejná správa při uzavírání mezinárodních 

smluv. Publikace mezinárodních smluv podle Ústavy ČR a některé problémy. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012254 - ANAL 046252 

PETRLÍK, David 

Pozdní provádění norem mořského práva aneb pohnutý osud Úmluvy o zabránění 

znečišťování z lodí v ČR. 

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 5, s. 169 - 175.  

 Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodi (Marpol 73/78). Smluvní 

stranou této Úmluvy je i ČR, v níţ ale nebyla řádně zajištěna její vnitrostátní 

závaznost a vynutitelnost norem. Dodatečné provedení celého Marpolu - přijetí 

směrnice 2005/35/ES - ale nedostatečnou právní úpravou (zákon č. 310/2008 Sb.). 
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012244 - ANAL 045581 

POTĚŠIL, Lukáš 

Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 7, s. 14, 16 - 17, 1 obr.  

 Nová specifická forma tzv. správní činnosti na různých úsecích veřejné správy, 

zejména kde je třeba autoritativně řešit právní otázky vůči blíţe nevymezenému 

okruhu adresátů. Právní formy správní činnosti, správní akt, související zákony. 

CZ - cze: ek/ 

 

012251 - ANAL 046249 

SNACKEN, Sonja 

Facteurs de criminalisation: une approche comparative européenne [Faktory 

kriminalizace: evropský srovnávací pohled].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 12, s. 1208 - 1229, 1 tab., 

lit. 15.  

 Kriminologicko-sociologické teorie trestní politiky a její tvorby. Kriminalizace 

jednání ve vztahu k sociální problematice, trestnímu systému a politické ekonomii. 

Stát a jeho úloha v sociální a trestní politice (skandinávská cesta). Odlišnosti mezi 

USA a Evropou v chápání kriminality a trestní politiky. Problematika lidských práv v 

souvislosti s kriminalizací určitého jednání a trestnost tohoto jednání (příklad 

Maďarska). Oběti, jejich postavení a místo v justici trestní a napravující. Veřejné 

mínění o trestní politice a kriminalizaci versus názory odborníků. Evropské vězeňské 

systémy, jejich sociální a politická charakteristika. Trestní politika v Nizozemí a 

vývoj role expertů při její tvorbě. Primární a sekundární kriminalizace, 

kriminologické a trestněpolitické vlivy na ni. 

BEL - fre: PA: bh/2009 

 

012252 - ANAL 046250 

ŠAMKO, Peter 

Pouţiteľnosť dôkazov získaných pri prehliadke dopravného prostriedku, vykonanej 

podľa zákona o policajnom zbore v trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 2, s. 242 - 246.  

 Aplikační problémy při pouţití důkazů získaných při prohlídce dopravního 

prostředku podle ustanovení zákona o policii v trestním řízení. Kdy je moţné tuto 

prohlídku uskutečnit podle policejního práva a příslušná ustanovení trestního řádu. 

SLK - sla: PA: bh/2009 
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012224 - ANAL 046247 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

3. medzinárodná konferecia: Systém justície nad mládeţou v Európe. Súčasná 

situácia, trendy aplikačných modelov a dobré praktické skúsenosti.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 3, s. 94 - 96.  

Akce: Systém justície nad mládeţou v Európe [mezinárodní konference] : Súčasná 

situácia, trendy aplikačných modelov a dobré praktické skúsenosti. Valencie 

(ŠPANĚLSKO), 21.10.2008-22.10.2008. Mezinárodní observatorium pro justici nad 

mládeţí. International Juvenile Justice Observatory.  

 Hlavní závěry a doporučení z mezinárodní konference o systémech justice nad 

mládeţí. Stanovení společných východisek a všeobecných kritérií. Metody zásahů. 

Otázka věku, resp. trestní odpovědnosti. Sankce a opatření. Výběr a výcvik personálu 

pro práci s mládeţí. Nedospělí zbavení svobody. Mezinárodní doporučení.  

Legislativa. Výzkum a lepší poznání reality podporou a rozvíjením kriminologického 

výzkumu. Společná deklarace o harmonizaci systému. 

CZ - sla: PA: bh/2009 

 

012255 - ANAL 046253 

ČERNÝ, Petr 

Je svoboda projevu opravdu pro všechny? 

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 5, s. 176 - 181.  

 Svoboda projevu jako ústřední politické právo. Moţná omezení tohoto práva v 

případě hlásání extremistických názorů a ideologií, v tomto případě neonacismu. 

Definování extremismu a neonacismu. Vymezení svobody projevu a její omezení v 

zájmu ochrany práv a svobod. Trestné činy v této souvislosti, ústavně- a trestněprávní 

rovina stíhání extremismu a neonacismu. Judikatura ústavních soudů a Evropského 

soudu pro lidská práva. Postih neonacismu v Německu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012265 - ANAL 046263 

NOVOTNÁ, Irena 

Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 3, s. 43 - 45.  

 Stát odpovídá za škodu, která byla způsobena při výkonu státní moci rozhodnutím, 

jeţ bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle 

soudního řádu správního nebo v řízení trestním. Odpovídá i za škodu způsobenou 

nesprávným úředním postupem. Stejně tak odpovídají i ÚSC za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci v rámci samostatné působnosti. Náhrada škody. Poškozený a  

orgán povolaný rozhodnout o náhradě škody. Vypořádání, promlčecí doby. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012256 - ANAL 046254 

ŠABATA, Karel - RŮŢIČKA, Miroslav 

Soukromá ţaloba - ano či ne? 

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 3, s. 5 - 13.  

 Pronikání soukromoprávních prvků do trestního řízení. Základní vymezení institutu 

soukromé ţaloby a její odlišnost od ţaloby veřejné. Historie soukromé ţaloby v 

Čechách. Základní principy soukromé ţaloby a příbuzných institutů. Diskuse o 

institutu soukromé ţaloby - argumenty pro a proti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012266 - ANAL 046264 

ŠIMÍČEK, Vojtěch 

Ochrana pokojného stavu.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 3, s. 46 - 47.  

 Případy, kdy rozhodování o občanskoprávních věcech je zákonem výjimečně svěřeno 

pravomoci státní správy. Co je tzv. pokojný stav, ochrana proti zásahu do pokojného 

stavu. Soudní ochrana v občanskoprávním řízení a ochrana poskytovaná orgánem 

státní správy na základě správního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012262 - ANAL 046260 

THIELEMANN, Frank 

Änderungen im Waffengesetz [Změny v zákoně o zbraních].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 54, 2009, č. 2, s. 42 - 45, 2 obr., 1 schéma, lit. 12.  

 Změny, které přinesl nový zákon o zbraních a střelivu. Zákaz veřejného nošení i 

napodobenin střelných zbraní a předmětů, které mohou být za zbraně povaţovány 

(určité typy noţů, tonfy apod.). Problematika zákazu nošení bodných a sečných 

zbraní. Právní úprava pouţívání zejména atrap zbraní (domácí prostředí, film, divadlo 

apod.). Zbraně softairové, tasery, vzduchovky, sportovní zbraně, střelivo. Transport 

zbraní, jejich nabývání, systém obchodu se zbraněmi. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012257 - ANAL 046255 

VYLEGALA, Jan 

Poškozený v případě odcizení exekučně zabavených movitých věcí ze skladu 

soudního exekutora.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 3, s. 13 - 17.  

 Pojmy poškozený a škůdce podle trestního zákona a trestního řádu. Poškozený v 

trestní řízení při provádění exekuce (výkon rozhodnutí) - exekuční řád, trestní řád.  
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Problematika vlastnictví zabavených věcí, postavení exekutora podle exekučního 

řádu. Náhrady škody. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012258 - ANAL 046256 

ZEZULOVÁ, Jana - ŠABATA, Karel 

Průběh řízení před soudem pro mládeţ - v otázkách a odpovědích.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 3, s. 17 - 28.  

 Jednotlivé problémy, které vznikají v rámci vlastního průběhu řízení před soudem 

pro mládeţ z pohledu státního zástupce. Nesporné řízení, zahájení řízení. Nařízení 

jednání k rozhodnutí věci. Účast dítěte mladšího 15 let u jednání. Zastupitelnost 

opatrovníka. Pravidlo provedení pedagogicko-psychologického vyšetření dítěte 

mladšího 15 let a výslech dítěte. Návrh státního zástupce a jeho změna, uloţení jiného 

opatření neţ jaké navrhlo státní zastupitelství. Opakované ukládání stejného opatření 

a souběţné opatření. Uloţení opatření podle zákona o soudnictví nad mládeţí za 

situace, kdy jiţ bylo uloţeno opatření podle zákona o rodině. V příloze přehled 

soudních rozhodnutí v řízení ve věcech dětí mladších 15 let. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

 

STŘELECTVÍ, ZBRANĚ, NÁBOJE 

 

012135 - ANAL 046849 

BŘEČKA, Tibor A. - LEJSKOVÁ, Adéla 

Post-shooting trauma.  

In: Rescue report. - 2009, č. 1, s. 26 - 27, 3 obr., lit. 2.  

 Problematika uţití střelné zbraně z hlediska psychologie. Posttraumatické reakce po 

pouţití střelné zbraně dle L. Čírtkové. Termín "Post-shooting". K problematice post-

shooting traumatu bylo v období od ledna do března 2008 provedeno výzkumné 

šetření zaměřené na zkoumání a porozumění psychické situace, ve které se jedinec 

nachází po pouţití střelné zbraně. Zkušenosti z praxe. Střelecká příprava  policistů. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012162 - ANAL 045559 

HELEBRANT, Martin 

CZ 75 P - 07 DUTY.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 4, s. 6 - 11, 8 obr., 4 tab.  
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Česká zbrojovka v Uherském Brodě představila v lednu 2009 na Shot Show a v 

březnu 2009 na veletrhu IWA v Norimberku novou sluţební pistoli CZ 75 P - 07 

DUTY. Odlišná konstrukce, uţivatelský komfort, technické údaje, schéma, 

porovnávací tabulky, testy. Rozhovor s vedoucím konstruktérem Ivanem Filkou o 

vývoji nové pistole. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012198 - ANAL 045563 

MÜLLER, Petr 

Springfield XD(M) a SOCOM II.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 22 - 25, 6 obr.  

 Historie zaloţení státní zbrojovky Springfield ve státě Massachusetts, hlavního 

dodavatele ručních zbraní pro ozbrojené síly USA od r. 1777. Komponenty a hotové 

zbraně deklarované jako produkce novodobé "Springfield Armory", výroba mimo 

Brazílii v evropských státech i v České republice. Firma přijala za svou i samonabíjecí 

pistoli HS 2000 konstruktéra Marka Vukoviče, zbraň byla zařazena do výzbroje 

policie a armády některých zemí. Popis a technické údaje několika dalších pistolí i 

dlouhých zbraní modelových řad Springfield Armory. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012187 - ANAL 046217 

SCHIMMEL, Michael - HORN, Günther 

Den Falschen angeschossen : Schusswaffengebrauch [Postřelení toho nepravého. 

Pouţívání střelných zbraní].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 2, s. 18 - 19, 21, 1 obr.  

 Na základě konkrétní události - přepadení banky a postřelení jednoho ze zasahujících 

policistů kolegou - autor rozebírá právní úpravy související s pouţitím střelné zbraně 

(zákon o zbraních, zákon o policii, sluţební předpisy). 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012295 - ANAL 045586 

SKŘIVÁNEK, Jan 

Červená CZ 75 Compact Police : Nová tréninková verze policejní zbraně pro sluţební 

výcviky. 

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 5, s. 64 - 66, 8 obr.   

Tzv. "červená číza" vznikala v těsné kooperaci s instruktory CZ  Shooting Academy a 

zapadá do stále širšího výcvikového programu České zbrojovky pro reálnou přípravu 

ozbrojených sborů. Signální barva sluţebních zbraní pro taktický výcvik příslušníků 

ozbrojených sloţek s omezením veškerých rizik i organizačních problémů. Popis, 

parametry. CZ - cze: PA: ek/2009 
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012151 - ANAL 046863 

TETŘEV, J. 

Ve Švýcarsku přituhlo.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 3, s. 13, 1 obr.  

 Nový švýcarský zákon reguluje nejen výrobu, prodej, nošení a transport zbraní, ale 

nově i jejich drţení. Do reţimu zákona se tak jako zakázané dostaly např. motýlkové a 

vrhací noţe i dýky, stejně jako paralyzátory. Přehled zbraní, které můţou mít Švýcaři 

bez povolení. Mezi zbraně, které je zakázáno nabývat a obchodovat s nimi, patří 

automatické zbraně všeho druhu, samonabíjející verze. Prodej a nákup zbraní a jejich 

evidence. Povolení k nabytí zbraně. Nákup zbraní a cizinci. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012180 - ANAL 045561 

TETŘEV, Jan - FENCL, Jiří 

Velkoráţové odstřelovačky.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 43 - 55, 25 obr., 4 tab.  

 Sniţování ráţí pěchotních zbraní ve dvacátém století, vývoj plastů umoţňujících stále 

více chránit účinky zbraní této kategorie. Poslední dvě desetiletí dvacátého století 

výrazná poptávka ozbrojených sil po zbrani, likvidující nejen ţivou sílu, ale 

především techniku nepřítele. Vývoj velkoráţových odstřelovaček v Evropě, Africe, 

Indii a USA, vyzbrojeny těmito zbraněmi jsou mimo členů NATO i země třetího 

světa. Americké firmy, značky zbraní, popis vybraných typů v minulosti a 

současnosti, náboje, jejich podrobné porovnání. Nové odstřelovací systémy, vybavení, 

optika, technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012179 - ANAL 045560 

VISINGR, Lukáš 

Rafael Hotspur.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 4, s. 41, 2 obr.  

 IED - Improvised Explosive Device, tzn. improvizované výbušné zařízení. Výbušná 

nástraha odpalovaná dotykem či blízkostí cíle. Hlavní hrozba současnosti v 

Afghánistánu a Iráku, oběti IED z řad vojáků koaličních sil, domácích armád a 

civilistů. Ozbrojené síly vyspělých zemí a jejich intenzivní hledání metod, jak tomuto 

nebezpečí čelit. Pro likvidaci IED se angaţuje téţ Izrael, představuje se další 

prostředek pro destrukci IED s názvem Hotspur zbrojovky Rafael Armament 

Development Authority. Dálkové ovládání, informace výrobce. 

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

 

012132 - ANAL 046846 

CHUDA, Jan 

Konec rychlé lékařské pomoci v Česku? 

In: Rescue report. - 2009, č. 1, s. 14 - 16, 2 obr.  

 Systém Rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Podmínky systému v ČR. Chronologická 

data systému záchranné sluţby (výjezdy s lékaři, bez lékaře ...). Vyhláška MZ ČR č. 

434/1992 Sb. Vzdělávání zdravotnických pracovníků - zdravotnický záchranář. 

Kompetence a kvalifikace posádek RZP. Závěrečné názory a argumenty. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012170 - ANAL 046878 

Cvičení ZÓNA 2008 z pohledu HZS kraje Vysočina.  

In: 112. - 8, 2009, č. 3, s. 16 - 17, 3 obr.  

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

 Ve dnech 26.-28.11.2008 se konalo vícestupňové cvičení "ZÓNA 2008". Cílem 

tohoto cvičení bylo jednak procvičit činnost ústředních a územních řídících orgánů a 

dalších sloţek, ale také činnost při přijímání neodkladných následných ochranných 

opatření pro obyvatelstvo a hospodářská zvířata při mimořádné události. Příprava a 

průběh cvičení. Poznatky a náměty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012296 - ANAL 045587 

ČERNÝ, Pavel 

Záchrana ţivota v boji : Pomůcka nejen pro vojáky.  

In: Zbraně a náboje. - 11, 2009, č. 5, s. 81 - 85, 14 obr.  

 Výbava podle posledních poznatků tzv. "bojové medicíny", určení zvláště pro 

příslušníky ozbrojených sloţek. Obsah kompletních TCCC zdravotnických setů, 

koncipovaných dle nejnovějších poţadavků v programech poskytování první pomoci, 

slouţí k neodkladné první pomoci při zranění v rizikových akcích, autonehodách, při 

střeleckém výcviku, neposledně v boji. Dostupnost setů v ČR. V rámci programu 

TCCC nová odbornost, zkušenosti, dokumentace výcviku v programu TCCC. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012139 - ANAL 046851 

FOJTÍK, Jakub 

Policejní letka v novém.  
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In: Rescue report. - 2009, č. 1, s. 32 - 33, 3 obr.  

 Pokrytí území ČR leteckou technikou, skladba leteckého parku. Otázky personální, 

organizační, finančního a legislativního zabezpečení. V roce 2009 bude do řadové 

činnosti jednotky zaveden systém managementu řízení kvality EFQM. Změny 

Letecké záchranné sluţby ke komerčním objektům. Legislativa. Modernizace letecké 

techniky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

012133 - ANAL 046847 

HAUSEROVÁ, Klára - KISLINGER, Radek - ASULIN, David 

Rozhovor s Davidem Asulinem.  

In: Rescue report. - 2009, č. 1, s. 18 - 20, 5 obr.  

 Rozhovor s D. Asulinem, izraelským hasičem. Podmínky hasičů na Haifě. Vzdělání 

hasičů. Organizace hasičské sluţby v Izraeli. Počty hasičů. Vybavení a technika. 

Výcvik, osvěta a výchova. Činnost při teroristických útocích a raketových útocích. 

Spolupráce s dalšími sloţkami. Sluţební vztahy. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012114 - ANAL 046831 

JANOŠEC, Josef 

Obecné zásady organizování strategických studií pro ochranu obyvatelstva.  

In: Spektrum. - 8, 2008, č. 2, s. 27 - 32, 2 obr., 1 tab., lit. 3.  

 Ochrana obyvatelstva je strategický problém. Musejí se jí zabývat všichni aktéři v 

hierarchii společenského systému, tzn. jednotlivci, skupiny, organizace, obce, správní 

úřady a jiní. Její řešení není moţné uskutečnit izolovaně, to je bez ohledu na další 

strategické programy a projekty. Organizování strategických studií. Podstata 

organizování. Konstrukce obecných zásad organizování. Stručný popis prvků 

incidenční matice struktury systému obecných vazeb strategických studií. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012172 - ANAL 046880 

KOUKOLÍK, Zbyněk 

Ochrana obyvatelstva 2009.  

In: 112. - 8, 2009, č. 3, s. 20 - 21, 2 obr.  

Akce: Ochrana obyvatelstva 2009 [Konference]. Ostrava (ČR), 11.02. 2009-

12.02.2009.  

 Ve dnech 11.-12.2.2009 se konala konference na téma "Ochrana obyvatelstva 2009" 

v Ostravě. Koncepce bezpečnostního výzkumu s vývoje v ČR do roku 2015, 

schválenou vládou ČR v červnu 2008. Bezpečnostní výzkum, informovanost 

obyvatelstva. Zkvalitnění procesu ochrany obyvatelstva. Analýza rizik. Prevence a 

připravenost. Prezentace firem. CZ - cze: PA: ká/2009 



 37 

012292 - ANAL 046889 

LINHART, Jaroslav 

EU slavila Evropský den linky 112.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 10, 1 obr.  

 Jednotné číslo evropského tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991, aby se 

zlepšil zejména osobám na cestách přístup k záchranným sluţbám. Na tísňové číslo 

112 je moţné se dovolat jak z pevné linky, tak z mobilního telefonu ve všech 

členských zemích EU. Ve skutečnosti ale často dochází k problémům. Průzkum 

Eurobarometru k vyuţívání tísňové linky v zahraničí. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012215 - ANAL 045566 

PARČIŠ, Ján 

Pomoţme hasičom a záchranárom prostredníctvom kontaktu ICE.  

In: Poţiarnik. - 86, 2009, č. 3, s. 5, 3 obr.  

 Celosvětová zkratka ICE - In Case of Emergency jako pomoc záchranářům v případě 

nehod, při zachraňování ţivota, identifikaci. Postup jak ICE do adresáře mobilního 

telefonu zavést, moţnost zneuţití, prevence. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012174 - ANAL 046881 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva ve Finsku.  

In: 112. - 8, 2009, č. 3, s. 22 - 24, 2 obr.  

 Finsko vybočuje z obecného modelu ochrany obyvatelstva ve skandinávských 

státech, kde základním stupněm ochrany je obec, a to tím, ţe po roce 2003 se jím stal 

region. Bezpečnostně-politická situace a z ní vyplývající rizika. Systém ochrany 

obyvatelstva. Řídící struktury. Záchranné sluţby. Záchranná sluţba hlavního města 

Finska. Vzdělávací základna. Ochranná infrastruktura. Legislativní podklady. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012165 - ANAL 046873 

VONÁSEK, Vladimír - LUKEŠ, Pavel 

Statistická ročenka 2008 ; + kol .  

In: 112. - 8, 2009, č. 3, příloha s. 1 - 40.  

 Statistická ročenka 2008 - poţární ochrana, integrovaný záchranný systém a Hasičský 

záchranný sbor ČR. Činnost jednotek PO. Tísňové volání. Základní ukazatele poţárů. 

Prevence. Humanitární pomoc. Ekonomické ukazatele. Zahraniční statistiky. Druhy 

mimořádných událostí se zásahy jednotek PO. CZ - cze: PA: ká/2009 


