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ALKOHOL, DROGY 

 

012359 - ANAL 044890 

BALÍKOVÁ , Marie - HUESTIS, Marilyn A. 

Forensic Aspects of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Cannabinoids : 

Assessment of Traffic Safety [Forenzní aspekty farmakokinetiky a farmakodynamiky 

kanabinoidů : hodnocení dopravní bezpečnosti].  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 3, s. 218 - 235, 2 tab., 6 obr., lit. 73.  

 Konopí je jednou z nejvíce uţívaných drog ve světě pro své psychotropní účinky. 

Řízení motorového vozidla pod vlivem drog. Účinky konopí na člověka. Rizika. THC 

(Delta-9-tetrahydrocannabinol), jeho přítomnost v krvi, limity. 

CZ - eng: PA: vy/2009 

 

012373 - ANAL 044900 

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

Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged 

školními metodiky prevence.  

In: Adiktologie. - 9, 2009, č. 1, s. 10 - 19, lit. 17.  

 V rámci mezinárodního projektu EUDAP-2 je realizován model primární prevence 

uţívání návykových látek - program Unplugged, jenţ je ověřován v podmínkách 

českých základních škol. Realizace tohoto programu školními metodiky prevence 

(ŠMP) přímo v rámci výuky – během 12 vyučovacích hodin v průběhu celého 

školního roku. Podněty pro přepracování manuálu pro učitele, metodiky, podle níţ 

ŠMP programy připravují a realizují. Koordinátorem a realizátorem projektu je 

Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem je popsat proces implementace 

programu Unplugged, zjistit informace týkající se přípravy a realizace lekcí (jakým 

způsobem a za jakých podmínek byla implementace prováděna, v čem tkvěla úskalí a 

v čem byla spatřována pozitiva programu), stejně jako zázemí školních metodiků 

prevence pro tuto činnost. Na základě zjištění navrhnout jeho inovace a změny. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012478 - ANAL 047016 

KIŠŠOVÁ, Lucia 

Česká protidrogová politika a její koordinace.  

In: Zaostřeno na drogy. - 7, 2009, č. 2, s. 1 - 12, 1 tab., 1 obr.  

 Protidrogová politika v ČR, historický kontext, vládní koncepce a programy, národní 

strategie, koordinační mechanizmy české protidrogové politiky, sekretariát, výbory, 

pracovní skupiny, místní protidrogový koordinátor. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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012318 - ANAL 046895 

Komorous - dny poté.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 19.  

 Drogy v současné době patří mezi nejefektivnější nástroje likvidace člověka, a to jak 

po fyzické, tak i duševní a duchovní stránce. Specializované pracoviště a sluţby 

Médea Security s.r.o. - Antidrogová agentura. Ředitelem nové instituce se stal JUDr. 

J. Komorous, který po odchodu z Národní protidrogové centrály – nevzdává boje proti 

nástrahám smrtelného nebezpečí drog. Hlavní osou projektu je zcela unikátní sluţba 

Vypátrej a zachraň, která si klade za cíl pátrání po dětech, které mají problémy s 

drogami, a pak jejich navrácení zákonným zástupcům. Projekt Preceptor se 

soustřeďuje na oblast poradenské, školící a vzdělávací činnosti.  

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012494 - ANAL 044909 

NEŠPOR, Karel 

Prevence zneuţívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti.  

In: Adiktologie. - 9, 2009, č. 1 , s. 52 - 57, 1 tab., 1 obr., lit. 13.  

 Zneuţívání látek nevyvolávajících závislost. Anabolika. Poruchy vyvolané účinkem 

sedativ nebo hypnotik. Kasuistika kombinované závislosti na lécích. Léčba 

odvykacích stavů. Poruchy vyvolané léky s obsahem opiátů. Léky s budivým 

účinkem. Prevence zneuţívání léků. Krátká intervence a léčba. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012354 - ANAL 044886 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla. 

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 3, s. 236 - 241, 1 tab., lit. 7.  

 Závislost na alkoholu nebezpečí dopravní nehody pod vlivem alkoholu pronikavě 

zvyšuje. Efektivita současné právní úpravy je nedostatečná. Lépe by proto bylo 

vycházet z behaviorálních projevů (řízení pod vlivem alkoholu, dopravní nehoda pod 

vlivem alkoholu, násilná trestná činnost pod vlivem alkoholu apod.) Vysoce  

rizikovým řidičům by se mělo dočasně nebo trvale odebrat řidičské oprávnění. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012369 - ANAL 044898 

PRUDKÝ, Libor - NOSEK, Milan 

Sociální indikace přijatelnosti kanabisových drog pro studenty prvních ročníků 

vysokých škol v ČR.  

In: Aula. - 16, 2008, č. 3, s. 54 - 69, 2 grafy, 4 tab., lit. 14.  
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 Zkušenosti s uţíváním konopných drog v současné ČR má více neţ 50 procent 

vysokoškoláků. Vývoj, stav a základní rozdíly v přijatelnosti uţívání kanabisových 

drog studenty prvních ročníků vysokých škol. Diferenciace přijatelnosti uţívání 

kanabisových drog podle typů fakult. Diference v samotném pojetí toho, co je jimi 

povaţováno za obvyklé ("normální") chování. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012358 - ANAL 044889 

ŠEFRÁNEK, Martin 

Evaluace výsledků léčby v pěti terapeutických komunitách pro drogově závislé : 

analýza vybraných vstupních dat z roku 2007.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 4, s. 320 - 335, 8 tab., lit. 26.  

 Dlouhodobé sledování a hodnocení klientů pěti terapeutických komunit. Uţívání 

návykových látek a rizikové chování, psychické a fyzické zdraví, sociální fungování, 

kriminální chování a kvalita ţivota. Dlouhodobé uţívání pervitinu (průměrně více neţ 

6 let) a uţívání více návykových látek současně včetně alkoholu. Téměř všichni 

klienti dlouhodobě (průměrně 6 let) uţívali návykové látky injekčně; více neţ 20 

procent opakovaně sdílelo injekční náčiní. Dvě třetiny klientů páchalo trestnou 

činnost a 25 procent uvedlo zkušenost s vězením. Třetina klientů uvedla obtíţe v 

oblasti psychického zdraví; naopak relativně nízký je výskyt virové hepatitidy C (22 

procent). 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012357 - ANAL 044888 

VACEK, Jaroslav - GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal 

Zapojení lékáren do systému sluţeb pro uţivatele nelegálních drog : výsledky 

kvalitativní studie.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 4, s. 300 - 319, 1 obr., 1 tab., lit. 36.  

 Lékárny se prodejem injekčního materiálu aktivně podílí na sniţování rizika přenosu 

infekčních onemocnění mezi problémovými uţivateli drog a tím i v obecné populaci. 

Přístup pracovníků lékáren k uţivatelům drog, problémy, se kterými se při kontaktu 

s nimi setkávají, moţnosti rozšíření nabídky sluţeb, podpora a vzdělávání lékárníků v 

oblasti infekčních chorob a uţívání drog. Typický kontakt s uţivatelem se neliší od 

běţného kontaktu s jakýmkoliv zákazníkem, problémy s uţivateli jsou ojedinělé, 

nejčastěji jde o slovní agresi.  

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012364 - ANAL 044894 

VONDRÁČKOVÁ, Petra 

Charakteristika uţivatelů psychoaktivních látek s nařízenou ústavní léčbou.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 4, s. 286 - 299, lit. 38.  
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Charakteristika osob s nařízenou ochrannou léčbou protialkoholní a 

protitoxikomanickou (dále jen OLA/OLT), průběh jejich léčby, některá specifika 

přístupu k nim. Analýza poznámek z pozorování, rozhovorů s klienty a zdravotní 

dokumentace. Osoby, kterým byla nařízena ústavní OLA/OLT lze rozdělit do tří 

základních skupin: 1) prvotrestaní s abúzem alkoholu bez přidruţeného asociálního 

ţivotního stylu, 2) opakovaně trestaní s primární diagnózou porucha osobnosti s 

přidruţeným abúzem psychoaktivních látek (dále jen PL) a 3) opakovaně trestaní se 

závislostí na PL v popředí a s přidruţeným disociálním ţivotním stylem. Jednotlivé 

skupiny se od sebe liší na základě kriminálního chování, komorbidity, vzorce uţívání 

PL a průběhu léčby. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012366 - ANAL 044895 

VOREL, František - VORLOVÁ, Klára 

Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní 

nehody s jeho úmrtím.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 3, s. 208 - 215, 1 tab., lit. 28.  

 Cílem studie bylo zjistit míru vlivu poţití alkoholu u řidiče osobního automobilu na 

pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Zkoumaný soubor 371 

řidičů osobních automobilů, kteří zahynuli při dopravní nehodě v letech 1998 - 2007 v 

Jihočeském kraji. Byla u nich vyšetřena koncentrace alkoholu v krvi a zároveň bylo 

známo, zda nehodu zavinili, či nikoliv. Z uvedeného souboru 371 řidičů bylo pod 

vlivem alkoholu 33,15 procent. Ve skupině řidičů, kteří nehodu zavinili bylo pod 

vlivem alkoholu 40,20 procent, avšak ve skupině řidičů, kteří nehodu nezavinili, 

pouze 2,86 procent. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

012308 - ANAL 044874 

BÍNOVÁ, Šárka 

Sexuální násilníci dětského věku - diagnostika, léčba a další intervence.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 104, 2008, č. 7, s. 365 - 371, 3 grafy, lit. 7.  

 Problematika sexuální agresivity v dětském a adolescentním věku. Sexuální 

delikvenci páchají nejčastěji jedinci bez sexuálně deviantní motivace. Důleţité je včas 

diagnostikovat jedince, kde je pravděpodobný sexuálně deviantní vývoj. Zaléčit je, 

dispenzarizovat a pokusit se tak zamezit recidivě. Stručný přehled 10 sexuálních 

deliktů u chlapců dětského a dorostového věku, jejich rozbor, navrţenou terapii a 

další moţné intervence. Rizikové faktory sexuální delikvence obecně. Názory našich i 

zahraničních odborníků zajímajících se o tento problém. 

CZ - cze: PA: vy/2009 
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012383 - ANAL 045199 

BYRNE, Ed 

Nexus of terror [Spojitosti teroru].  

In: Intersec. - 19, 2009, č. 4, s. 10 - 12, 2 obr.  

 Poznatky z výzkumů a názory na propojení (míry propojení) terorismu a 

organizované kriminality. Bariéry takovéto spolupráce a některé příklady (z Turecka, 

Japonska, USA, Ruska, Irska aj.). Význam spolupráce bezpečnostních agentur při 

odhalování propojení a kontaktů mezinárodního terorismu s nadnárodní a 

organizovanou kriminalitou. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

012379 - ANAL 044906 

CUBBAGE, Christopher J. - SMITH, Clifton L. 

The function of security in reducing women's fear of crime in open public spaces : A 

case study of serial sex attacks at a Western Australian university [Úloha bezpečnosti 

ve sniţování strachu u ţen z kriminality na otevřených veřejných prostorech : 

případová studie sériových sexuálních útoků na Západoaustralské universitě].  

In:  Security Journal. - 22, 2009, č. 1, s. 73 - 86, lit. 31.  

 Série sexuálních útoků (včetně vraţd) v západní Austrálii (Perth) v období 1996-

1999, zvláště pak na půdě univerzity v letech 1998-2001. Strach z kriminality. 

Prevence (bezpečnostní systémy u hlavních vchodů, osvětlení, monitorování, dohled 

nad parkovišti, parky). Informovanost studentů. Bezpečnostní preventivní programy, 

úloha dobrovolníků z řad studentů. Úloha policie, policejní dohled na univerzitě. 

USA - eng: PA: vy/2009 

 

012376 - ANAL 044903 

FOX, Kathleen - NOBLES, Matt R. - PIQUERO, Alex R. 

Gender, crime victimization and fear of crime [Gender, kriminální pronásledování a 

strach z kriminality].  

In: Security Journal. - 22, 2009, č. 1, s. 24 - 39, 4 tab., lit. 30.  

 Kriminalita na vysokých školách v USA. Genderové rozdíly mezi muţi a ţenami. 

Ţeny jsou více pronásledovány, a tudíţ mají větší strach z kriminality neţ muţi. 

Strach z kriminality rovněţ souvisí i s rasou. Statistické údaje. 

USA - eng: PA: vy/2009 

 

012374 - ANAL 044901 

HANSEN, Laura L. 

Corporate financial crime : social diagnosis and treatment [Firemní finanční 

kriminalita : sociální diagnóza a léčba].  
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In: Journal of Financial Crime. - 16, 2009, č. 1, s. 28 - 40, lit. 71 

 Hledání řešení pro vzrůstající morální a sociální otázky hospodářské kriminality, 

která suţuje dnešní firmy. Kriminalita bílých límečků, její regulace a prevence. 

GBR - eng: PA: vy/2009 

 

012403 - ANAL 046293 

HOLECEK, Rüdiger 

Der Kampf gegen Rechts ist mit Kampagnen nicht zu gewinnen [Boj proti 

pravičákům jen kampaně nevyřeší].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 4, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Výzkumy pravicového extremismu v Německu. Důvody, které přivádějí zejména 

mládeţ k ideologii neonacismu. Neonacistická hudební scéna. Zneuţívání občanských 

práv (shromaţďovací právo a svoboda projevu), úloha alkoholu v eskalaci agresivity a 

násilí. Nutnost obnovit a posílit váţnost práva a policie. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012377 - ANAL 044904 

KING, Rachel 

Women's fear of crime on university campuses : New directions? [Strach z 

kriminality u ţen v univerzitních areálech : nové směry?].  

In: Security Journal. - 22, 2009, č. 1, s. 87 - 99, lit. 52.  

 Strach z kriminality na univerzitách v USA, zvláště mezi studentkami. Bezpečnostní 

opatření. Legislativní opatření. Pravděpodobnost viktimizace. 

USA - eng: PA: vy/2009 

 

012320 - ANAL 046897 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Vyuţívání údajů o cestujících v boji proti kriminalitě.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 25 - 27, 4 obr.  

 V posledních dvaceti letech postupně v celosvětovém měřítku vzrůstá počet zemí, ve 

kterých bezpečnostní sloţky získávají a k boji proti různým formám nelegálních 

aktivit vyuţívají údaje o cestujících, které mají nebo mohou mít k dispozici letečtí, 

námořní či ţelezniční dopravci. USA, Austrálie, Kanada a Spojené království v 

současné době disponují komplexními systémy, které umoţňují analýzu dat z jmenné 

evidence cestujících (PNR) nebo rozšířených informací o cestujících (API). Účel 

sběru a vyhodnocování dat. Vyuţívání dat ve Spojeném království, USA. Systémy pro 

analýzu dat o cestujících a EU.  

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012365 - ANAL 046082 

KRAUSZ, Michael 

Cybercrime : Erläuterungen für die Praxis [Počítačová kriminalita. Poučení pro praxi].  

In: SIAK Journal. - 2009, č. 1, s. 83 - 90, lit. 10.  

 Podstata a základní rysy počítačové kriminality. Autor systematicky zpracovává a 

srozumitelně vysvětluje tuto problematiku pro potřeby policejní praxe a pracovníky 

justičního resp. bezpečnostního sektoru, kteří se moţná s tímto druhem kriminality 

dosud nesetkali, nebo si chtějí rozšířit své vědomosti v tomto oboru. Názorně 

srovnává počítačovou kriminalitu s dosavadní známou kriminalitou, popisuje 

pouţitou techniku a charakterizuje okruh pachatelů. Podává návody praktického 

řešení situací, kdy je počítač pro pachatele hlavním prostředkem ke spáchání trestného 

činu. 

AUT - ger: PA: jv/2009 

 

012310 - ANAL 046078 

LAFREE, Gary - DUGAN, Laura - KORTE, Raven 

The Impact of British Counterterrorist Strategies on Political Violence in Northern 

Ireland : Comparing Deterrence and Backlash Models [Vliv britských 

protiteroristických strategií na politické násilí v Severním Irsku. Model odstrašování a 

model zpětného úderu].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 47, 2009, č. 1, s. 17 - 46, 3 tab., lit. 

75.  

 Strategie odstrašování, strategie zpětného úderu a jejich vliv na teroristické násilí. 

Empirické testy obou uvedených strategií. Studie případů v Severním Irsku (1968 - 

2003) a v jiných zemích. Pouţitá data a metody výzkumu. Vládní intervence. 

Statistiky teroristických útoků v Severním Irsku v letech 1969 - 1992. Výsledky 

výzkumu. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

012416 - ANAL 046301 

POLMOVÁ, Olga 

Právo oběti trestné činnosti na citlivé zacházení.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 4, s. 113 - 114, 2 tab.  

 Stresující záţitek oběti a její sekundární viktimizace při necitlivém nebo nevhodném 

chování okolí a zejména orgánů činných v trestním řízení. Roční statistiky Bílého 

kruhu bezpečí zachycující pocity obětí trestné činnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012351 - ANAL 046079 

SWEETEN, Gary - BUSHWAY, Shawn D. - PATERNOSTER, Raymond 

Does Dropping out of School Mean Dropping into Delinquency ? [Znamená 

předčasný odchod ze školy zvýšené riziko kriminality ?].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 47, 2009, č. 1, s. 47 - 92, 9 tab., lit. s. 

79 - 87.  

 Asi třetina středoškoláků v USA nedokončí školu během předepsané doby, nebo 

školu předčasně opustí. U afroamerických a hispánských studentů dosahuje tento 

počet aţ jedné poloviny. Často se poukazovalo na to, ţe odchod ze školy znamená u 

těchto jedinců zvýšené riziko delikvence. Tato teorie má však i mnoho odpůrců. V 

této studii zkoumáme, jaký vliv má odchod ze školy, resp. důvod odchodu, na 

jednotlivce, eventuelně na jeho kriminální chování. V závěru jsou diskutovány další 

podněty pro výzkum v této oblasti. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

012321 - ANAL 044879 

TOMÁŠEK, Jan 

Učitel jako oběť násilí - poznatky z viktimologického šetření na českých středních 

školách.  

In: Pedagogika. - 58, 2008, č. 4, s.379 - 391, 6 tab., lit. 19.  

 Násilí vůči pedagogickým pracovníkům, poznatky z několika zahraničních výzkumů. 

Výzkum realizovaný na vzorku učitelů a ředitelů z náhodně vybraných českých 

středních škol v roce 2007. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012385 - ANAL 044907 

WOOLNOUGH, April D. 

Fear of crime on campus : Gender differences in use of self-protective behaviours at 

an urban university [Strach z kriminality na univerzitě : genderové rozdíly 

v pouţívání sebeobranného chování na univerzitě]. 

In: Security Journal. - 22, 2009, č. 1, s. 40 - 55, 5 tab., lit. 27.  

 Kriminalita na vysokých školách v USA. Pravděpodobnost viktimizace. 

Demografické údaje o zkoumaném vzorku. Minimalizace rizik stát se cílem zločinu 

na půdě vysoké školy, sebeobranné chování, rozdíly mezi studenty a studentkami. 

USA - eng: PA: vy/2009 

 

012367 - ANAL 044896 

Zajímejte se o prevenci týrání a zneuţívání dětí nejen 19.11.! 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2008, listopad, s. 28 - 29, 1 graf.  
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 Syndrom CAN (Child Abused and Neglected - Syndrom týraného a zneuţívaného 

dítěte). Hovory CAN na Lince bezpečí rostou. Měsíčně se průměrně na toto téma 

dovolá 170 dětí. Formy prevence proti týrání a zneuţívání dětí. Nedostatečná ochrana 

týraných dětí v ČR. Srovnání se světem. Zastoupení hovorů s tématikou CAN na 

vybraných dětských telefonních linkách za rok 2006. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012453 - ANAL 046314 

CARTUYVELS, Yves 

Troubles de conduit et déviance: des amours en eaux troubles [Poruchy chování a 

deviace: dobro v kalných vodách].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 89, 2009, č. 1, s. 32 - 61.  

 Kriminologické teorie a výzkumy příčin kriminálního chování. Problematika 

determinace a sociálních příčin a vlivů. Etiologická kriminologie, biosociální příčiny 

zločinnosti, eugenický ideál totální profylaxe proti rizikovým skupinám. Paradigma 

sociální definice - zločin a zločinec jako vytvořená realita. Výzkumy "poruch" 

chování a jejich výsledky - francouzský INSERM (Národní institut zdraví a 

lékařského výzkumu). Poruchy chování u dětí a adolescentů. Východiska výzkumu, 

koncepce. 

BEL - fre: PA: bh/2009 

 

012432 - ANAL 046413 

CHISHOLM, John 

Human traffic [Obchodování s lidmi].  

In: Intersec. - 19, 2009, č. 3, s. 6 - 8, 2 obr.  

 Sítě obchodování s lidmi se, navzdory rozsáhlým protiopatřením, celosvětově 

rozrůstají. Hlavní příčiny emigrace a praxe obchodníků. Oblasti a prostředky přepravy 

uprchlíků. Zneuţívání zejména ţen a dětí. Některé údaje ze statistik amerického 

ministerstva zahraničí. Potřeba větší politické odvahy k řešení problému. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

012444 - ANAL 046916 

HUBÍK, Marek 

Téměř dokonalý podvod aneb Jak lehce přijít k penězům.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 13 - 20, 9 obr.  

 Podvody související se získáním úvěru patří v oblasti hospodářské kriminality ke 

statisticky nejčetnějším jednáním. Rozbor velmi promyšlené podvodné činnosti 

dealera těchto úvěrových společností. Za pozornost určitě stojí, jak je v ČR moţné 

bez obtíţí získat a zneuţít důleţité osobní údaje a jak snadno lze vytvořit falešnou 

identitu, osobní i firemní. Popis případu. Vyhodnocení. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2009 
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012463 - ANAL 046928 

MYSLÍKOVÁ, Lenka 

Obchod s lidmi - telefonní linky v Itálie a v České republice.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 61 - 63, 1 schéma.  

 Obchodování s lidmi je jednou z nejnebezpečnějších forem organizované kriminality 

a je vţdy spojeno se závaţným porušováním základních lidských práv obětí. Jednou z 

moţností, jak navázat kontakt přímo s obětí či s nějakým z jejího okolí, je zřízení 

bezplatné telefonní SOS linky. Taková linka kontinuálně funguje jiţ sedmým rokem v 

Itálii. Itálie - Numero Verde Antitratta (bezplatná "zelená linka" proti obchodu s 

lidmi). Typy projektů. Přehled hovorů realizovaných v letech 2000 - 2007. Pilotní 

kampaň v ČR. Závěrečná informace z kampaně, kterou propagovaly webové stránky. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012477 - ANAL 046931 

Problematika objasňování krádeţí motorových vozidel v České republice 

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 2, s. 11 - 21, 19 obr., 2 tab.  

 Policejní statistiky krádeţí motorových vozidel. Počty krádeţí motorových vozidel 

dvoustopých v ČR. Legalizace výnosů podle paragrafu 252a v ČR. Organizovaná 

kriminalita. MV provedlo analýzu zaměřenou na vývoj v oblasti krádeţí motorových 

vozidel, analýzu vývoje pachatelů, míst s největším počtem trestných činů krádeţí, 

modus operandi a vývojové trendy v páchání krádeţí motorových vozidel, analýzu 

způsobů registrace vozidel a kontrolní mechanismy v tomto procesu. Preventivní 

opatření zaměřené na krádeţe vozidel a věcí a součinnost státní správy, samosprávy a 

privátního sektoru v této oblasti. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012447 - ANAL 046919 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Sériové loupeţe a geografické profilování.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 34 - 36.  

 Případ ze švýcarské kasuistiky. Od ledna do května roku 2006 byla v Curychu a okolí 

spáchána série loupeţí v dosud nevídaném rozsahu. Během čtyř měsíců bylo 

přepadeno 25 čerpacích stanic a prodejen. Pachatel vţdy ohroţoval oběti nabitou a 

odjištěnou pistolí, takţe všechny loupeţe se mu zdařily. Výchozí situace a shrnutí 

skutkového stavu. Specifické problémy při objasňování. Počátky objasňování. 

Vyhledávání pomocí mobilních operátorů. Analýza místa činu. Geografické 

profilování. Dopadení pachatele. Rozsudek. Závěr formou reminiscence. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012458 - ANAL 046413 

TEASDALE, Brent 

Mental Disorder and Violent Victimization [Duševní porucha a násilná viktimizace].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 36, 2009, č. 5, s. 513 - 533, 1 obr., 2 tab., 2 příl., 

lit. 52.  

 Poznatky z výzkumu případů násilí na mentálně postiţených. Symptomy dalšího 

zvýšení rizika viktimizace. Podkladové údaje pro matematické modelování 3 hypotéz 

rizikovosti pocházejí z dlouhodobého sledování bývalých pacientů psychiatrických 

oddělení. Sociální a společenské faktory zvýšeného rizika duševně postiţených stát se 

obětí násilí. Přehledy výsledků a komentář. 

USA - eng: PA: bv/2009 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

012493 - ANAL 046087 

DALY, Dyan J. - LEE-GORMAN, Marce A. - RYAN, Jennifer 

Distinguishing Between Damage to Clothing as a Result of Normal Wear and Tear or 

as a Result of Deliberate Damage : A Sexual Assault Case Study [Jak rozlišit 

poškození oděvu vzniklé běţným opotřebováním od úmyslného poškození. Studie 

dvou případů sexuálního útoku].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 2, s. 400 - 403, 7 obr., lit. 12.  

 Případy údajného sexuálního útoku. Části oděvu byly úmyslně poškozeny a obvinění 

bylo falešné. Analýza poškozených částí oděvu (háčky, poutka, stehy). Jak rozlišit 

poškození vzniklé běţným opotřebováním oděvu od úmyslného poškození za účelem 

předstírání trestného činu. Rekonstrukce dvou konkrétních případů. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

012496 - ANAL 046089 

HAMMOND, Christine J. - BOND, John W. - GRANT, Timothy D. 

The Effects of Substance Use on Offender Crimne Scene Behavior [Vliv drogy na 

chování pachatele na místě činu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 2, s. 376 - 381, 9 tab., lit. 27.  

 Uţívání drog má nesporný vliv na motivaci pachatele provést trestný čin krádeţe, 

resp.loupeţe. Výzkumy v Northamptonu, U.K., ukázaly, ţe uţití drog má také 

specifický vliv na pachatelovo chování na místě činu i na způsob provedení trestného 

činu. Pachatel pracuje typickým způsobem, zcela jiným neţ pachatel, který není pod 

vlivem drog. Toto charakteristické chování můţe usnadnit identifikaci pachatele. 

USA - eng: PA: jv/2009 
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012461 - ANAL 046927 

KROULÍK, Pavel 

Učebnice na problematiku rekognice.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 54.  

Rec. na : Rekognice [Monografie] / Zdeněk Konrád. - Praha, 2008. – 71 s, Jitka 

Veselá. 

 Seznámení s publikací učitelů PA ČR v Praze (Z. Konráda a J. Veselé), která se 

nazývá Rekognice. Kníţka je rozdělena do tří částí: V první části autoři řeší teoretické 

problémy kriminalistické identifikace, historický vývoj této metody v českém trestním 

řízení, dělení kriminalistické rekognice podle různých hledisek a vztah rekognice k 

jiným příbuzným kriminalistickým metodám. Druhá část vysvětluje právní úpravu 

rekognice v českém trestním řádu a třetí část se zabývá praktickými ukázkami, které 

souvisí s metodikou a taktikou a končí dokumentací úkonu. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012492 - ANAL 046086 

LINCH, Charles A. 

Degeneration of Nuclei and Mitochondria in Human Hairs [Degenerace jádra a 

mitochondrie v lidských vlasech].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 2, s. 346 - 349, 5 obr., lit. 11.  

 Tato studie zkoumá pomocí elektronové mikroskopie, v jakém stadiu jiţ nejsou 

vlasová jádra a mitochondrie viditelné ve střední části vlasu. Zkoumání různých sekcí 

vlasu. Proces keratinizace. Popis metody, výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

012495 - ANAL 046088 

LOCKE, Amanda K. - BASARA, Gene J. - SANDERCOCK, P. Mark L. 

Evaluation of Internal Standards for the Analysis of Ignitable Liquids in Fire Debris 

[Vyhodnocení interních standardů pro analýzu hořlavých tekutin v troskách po 

poţáru].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 54, 2009, č. 2, s. 320 - 327, 4 obr., 7 tab., lit. 18.  

 Byla provedena zkouška osmi sloučenin (tetrachlorethylen, chlorbenzen, n-

octylbenzen aj.). Účelem experimentu bylo zjistit, zda se tyto sloučeniny dají pouţít 

jako standardy pro analýzu zápalných tekutin v troskách po poţáru. Průběh 

experimentu, výsledky a diskuse. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2009 
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012475 - ANAL 046929 

MÜLLER, Jaroslav - HAMBALEK, Josef 

Provádění rekognice ve Velké Británii. 

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 64 - 67, lit. 3.  

 Provádění rekognice ve Velké Británii. Provádění rekognice v Anglii, Walesu, 

Severním Irsku a Skotsku se za určitých okolností jeví jako efektivnější, méně 

nákladné a jednodušší, a to při zajištění maximální zákonnosti. Procesní postup při 

provádění rekognice, kdy je propojen videosnímek podezřelé osoby s videosnímky 

podobných osob uloţených v celostátní databázi. Zákonný rámec a výhody takto 

prováděné rekognice. Doporučení k přijetí legislativní změny, která by umoţnila 

obdobné provádění rekognice. Poznámka recenzenta. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012338 - ANAL 044882 

PORADA, Viktor 

Identifikace osoby na základě tvaru trajektorií vybraných referenčních bodů na těle 

osoby při jejím pohybu.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č. 4, s. 199 - 207, 2 obr., lit. 17.  

 Výzkum okruhů identifikace osob na základě trajektorií vybraných referenčních bodů 

na těle osoby při jejím pohybu: skupinu kriminalistických stop obsahujících funkční a 

dynamické znaky pohybové činnosti člověka, principy kriminalistické identifikace 

podle těchto stop a srovnávacích videozáznamů. Ve vztahu k individuálnosti a 

relativní stálosti tvarů zkoumaných trajektorií jsou naznačeny otázky 

reprodukovatelnosti, vliv pouţití měřící techniky, moţností ovlivnění trajektorií 

vlivem nestandardních podmínek, vzájemná korelace trajektorií. Problémy 

vyuţitelnosti osobních údajů při znaleckém zkoumání a biometrické souvislosti 

analýzy pohybu člověka při identifikaci osob v kriminalistice.  

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012482 - ANAL 046934 

Prvky aktivní bezpečnosti motorových vozidel a kriminalistické stopy. 

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 2, s. 30 - 35, 3 obr., lit. 27.  

 Prvky aktivní bezpečnosti u motorových vozidel při provozu na pozemních 

komunikacích, které mají významný vliv na vznik kriminalistických stop. 

Kriminalistické stopy, které vznikají nebo mohou vzniknout při dopravní nehodě na 

pozemní komunikaci. Systém ABS (protiblokovací systém), EPS (elektronický 

stabilizační program), systém EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu), systém ASR. 

Základní dělení stop: Materiální stopy (podle charakteru nositele), stopy ve vědomí 

(informace), stopy smíšené. Dělení materiálních stop. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012343 - ANAL 044883 

STRAUS, Jiří 

Biomechanické zkoumání neobvyklé dopravní nehody.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č. 5, s. 250 - 255, 6 obr..  

 Biomechanické zkoumání dopravních nehod můţe přispět k řešení otázky 

mechanického namáhání účastníků dopravní nehody uvnitř vozidla a mechanické 

působení na sraţené osoby. Popsán případ ublíţení na zdraví a údajného zneuţití 

pravomoci veřejného činitele. V případu sehrálo významnou roli znalecké zkoumání z 

oboru kriminalistika, specializace forenzní biomechanika. Zkoumáním byla zjištěna 

síla mechanického namáhání na organismus a pravděpodobnost poranění. Chyby, 

kterých se dopustily orgány činné v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012489 - ANAL 046938 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Historické začátky mechanoskopie.  

In: Security magazín. - 16, 2009, č. 2, s. 54 - 56, 7 obr.  

 Mechanoskopie se zabývá posuzováním vzniku, trvání a zániku stop vytvořených 

nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených 

stop. Dějiny mechanoskopie. Směrnice pro stíhání lupičů pokladen, která pojednávala 

o zajišťování stop pachatelů a nástrojů. Typy mechanoskopických stop podle l. 

Havlíčka. Schéma vzniku mechanoskopických stop podle L. Havlíčka. Monografie l. 

Havlíčka "Mechanoskopie stopy a znaky řemeslných nástrojů". 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012384 - ANAL 045200 

Verification required [Potřeba verifikace technologie biometrické identifikace].  

In: Intersec. - 19, 2009, č. 4, s. 16 - 18, 2 obr.  

 Zavádění technologií biometrické identifikace a některá úskalí  při jejich aplikování. 

Chyba v nevyzrálých technologiích uvolňovaných na trh, v nedocenění prostředí 

jejich činnosti a v nedokonalých znalostech a nepřipravenosti operátorů při zavádění 

biometrie oka a otisků prstů. Problematika implementace biometrických technologií 

pokračuje dalšími podrobnostmi v příštích číslech. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

012307 - ANAL 046077 

BARLOW, Scott - BRANCH, Jim - CLOSE, Gary 
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Citizen Police Academies : A Model for Smaller Agencies [Občanské policejní 

akademie. Výzva pro policejní sluţebny].  

In: Police Chief. - 76, 2009, č. 3, s. 44 - 45, 2 obr.  

 Občanské policejní akademie (CPA) se osvědčily jako velmi úspěšné programy, 

rozvinuté podle zásad filozofie community policing. První vznikla na Floridě v roce 

1985, dnes jsou ve všech amerických státech. Občané jsou tak seznamováni s 

policejní prací, provádí se nábor nových členů a buduje se personální základna 

policejních dobrovolníků. Předpokladem úspěchu je dokonalá spolupráce menších 

policejních úřadů. Přehled studijních programů a osnov. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 

012450 - ANAL 046922 

FIRST, Robert - KADLEC, Karel 

K metodice střelby na pronásledované vozidlo.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 45 - 47.  

 V policejní praxi neustále přibývají případy střelby policistů na jedoucí vozidlo. 

Některé z nich vedly k vynucenému zastavení vozidla a následnému zadrţení 

pachatelů, jiné naopak ke zranění osob v pronásledovaném vozidle. Způsob provedení 

neboli metodiky střelby ze sluţebního vozidla na pronásledované vozidlo. Moţnost 

vyhnutí před střelbou. Realizace střelby. Metodika střelby na pronásledované vozidlo. 

Střelba na pneumatiky. Další moţnosti k zastavení jedoucího vozidla střelbou. 

Závěrečné vyhodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012452 - ANAL 046924 

HRAZDÍRA, Dušan - GRÉGR, Vratislav 

Řekli nám ke spolupráci s členskými státy Europolu.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 57 - 60, 4 obr.  

 Charakteristika Europolu. Funkce Europolu, vlastní práce styčných důstojníků, ale i 

styčné kanceláře jako takové. Informační systém. Index systému. Europol a jeho 

specializované odbory. Česká Styčná kancelář při Europolu. Europol a české 

předsednictví v EU. Personální obsazování pozic v Europolu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012459 - ANAL 046925 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Policejní strategie při manifestacích na veřejnosti.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 48 - 49.  

 Problematika deeskalační strategie. Problém taktiky a způsobů postupu, který 

zaměstnává stále a opakovaně všechny policejní sbory. Původ deeskalační strategie.  
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Sedm zásad brokdorfského nálezu. Význam pojmu deeskalace. Příklad městské 

policie v Bernu. Účinky na policejní činnost. Hodnocení deeskalační strategie. Závěr. 

Poznámka recenzenta. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

012474 - ANAL 047015 

ŠTĚPÁNEK, Milan 

Jarní zasedání výboru EuroCOP - otevřená debata o právech a civilním statutu policie.  

In: Naše policie. - 16, 2009, č. 4, s. 6, 4 obr.   

Akce: Jarní zasedání výboru EuroCOP. Lisabon (PORTUGALSKO), 09.03. 2009-

10.03.2009.  

 Jarní zasedání výboru EuroCOP v březnu 2009 v Lisabonu, místo konání jako výraz 

podpory zdejších policejních odborových svazů. Program, bezpečí policistů, 

hospodaření, vystoupení delegátů a ministra vnitra Portugalska Dr. Rui Pereira. Přijetí 

deklarace "Za silnou policii v bezpečné Evropě". 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

012356 - ANAL 044887 

BIELIK, Ivan 

Právne normy na kontrolu alkoholu v Európskej únii a na Slovensku.  

In: Adiktologie. - 8, 2008, č. 3, s. 244 - 250, lit. 7.  

 Systém právních norem a doporučení v oblasti kontroly alkoholu v EU a na 

Slovensku. Nejdůleţitější právní normy, které souvisí s podporou a ochranou 

veřejného zdraví na Slovensku a v EU. Na úrovni EU se přijímají různá opatření, 

které jsou na dobrovolném převzetí ze strany jejích členských států, z tohoto důvodu 

existují poměrně velké rozdíly v úrovni právních norem a jejich uplatňování v praxi. 

CZ - sla: PA: vy/2009 

 

012306 - ANAL 045597 

HRABA, Zdeněk 

Odpovědnost prokuristy za nečinnost při řízení podniku.  

In: Obchodní právo. - 18, 2009, č. 2, s. 10 - 20.  

 Vyuţívání institutu prokury v řízení společnosti, pojem prokury, zákonem upravená 

zvláštní plná moc, další zákony vztahující se k pojmu prokury. Obsah práv a 

povinností prokuristy, odpovědnost za nekonání. Právní vztahy prokuristy se 

společností, která mu udělila prokuru. Člen druţstva, společník, akcionář. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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012337 - ANAL 046619 

HRDLIČKOVÁ, Ivana 

Integrita v justici a boj proti korupci.  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 3, s. 36 - 37.  

 Informace ze semináře o integritě v justici a boji proti korupci, který se konal v 

CEELI institutu v Praze ve dnech 10. - 14. listopadu 2008. Program byl z obsahového 

hlediska zaměřen především na oblast důvěry veřejnosti v justici a její význam, 

odpovědnost justičních sloţek vůči veřejnosti, překáţky důvěry veřejnosti v justici a 

moţnosti jejich odstraňování. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012360 - ANAL 044891 

KLÁTIK, J. 

Ústavny rozmer slovenského trestného práva ako súčasti európskeho právneho 

priestoru. In:  

Právny obzor. - 91, 2008, č. 6, s. 559 - 568.  

 Vztah ústavního práva k trestnímu právu. Trestněprávní ochrana ústavního zřízení, 

ochrana svrchovanosti. Vývoj slovenského trestního zákonodárství po vstupu do EU. 

SLK - sla: PA: vy2009 

 

012388 - ANAL 046402 

KOCINA, Jan 

Záznamy telefonických hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz.  

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 3, s. 24 - 26, lit. 16.  

 K aktuálním sporným problémům při dokazování v trestním a občanskoprávním 

řízení s vyuţitím záznamů telefonických hovorů, pořízených 3. osobou. Záznamy 

opatřené soukromými osobami lze pouţít jako důkaz za podmínky, ţe nedošlo k 

porušení práv na ochranu osobnosti. Případy, kdy jsou tyto záznamy jako důkaz 

nepouţitelné. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012363 - ANAL 044893 

KORDÍK, M. 

Systém trestného práva a jeho štruktúra (teoretické členenie).  

In: Právny obzor. - 91, 2008, č. 6, s. 535 - 547.  

 Jiné teoretické členění trestního práva, neţ je rozdělení na právo hmotné a právo 

procesní. Názory předních zahraničních i slovenských právních teoretiků. Trestní 

právo procesní jako realizace a aplikace trestního práva hmotného. Procesní pravidla  
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pro strany a subjekty. Členění trestního práva procesního z pohledu zásad trestního 

řízení. Dokazování a argumentace. Sankce. 

SLK - sla: PA: vy/2009 

 

012361 - ANAL 046081 

MARTINO, Antonio 

Polizeiliche Zusammenarbeit. Die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon 

[Policejní spolupráce. Efektivita Lisabonské smlouvy].  

In: SIAK Journal. - 2009, č. 1, s. 58 - 73, lit. 36.  

 Analýza Lisabonské smlouvy. Její význam pro jednotlivé evropské země. Problémy 

Lisabonské smlouvy. Budoucnost policejní spolupráce podle Lisabonské smlouvy. 

Závěr. 

AUT - ger: PA: jv/2009 

 

012362 - ANAL 044892 

PIDA, J. 

Uplatňovanie zásady ne bis in idem. 

In: Právny obzor. - 91, 2008, č. 6, s. 548 - 558.  

 Zásada "ne bis in idem" v právním řádu v ČR a v právním řádu SR, její postavení a 

význam. Porovnání právní úpravy této zásady v jiných zemích a právních systémech, 

rovněţ i v mezinárodních dokumentech. Nové směry rozšiřování uplatnění této 

zásady v rámci integračních procesů probíhajících v EU. 

SLK - sla: PA: vy/2009 

 

012355 - ANAL 046080 

RODRIGUEZ, Nancy - SMITH, Hilary - ZATZ, Marjorie S. 

"Youth Is Enmeshed in a Highly Dysfunctional Family System" : Exploring the 

Relationship Among Dysfunctional Families, Parental Incarceration, and Juvenile 

Court Decision Making ["Dnešní mládeţ ţije ve velmi špatném rodinném systému". 

Zkoumání vztahu mezi nefungující rodinou, uvězněním rodičů a rozhodováním soudů 

pro mladistvé].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 47, 2009, č. 1, s. 177 - 208, 3 tab., lit. 

s. 199 - 206.  

 Na základě kvalitativních a kvantitativních údajů zkoumáme, do jaké míry ovlivňují 

výše uvedené faktory rozhodování soudů pro mladistvé. Výsledky výzkumu ukazují, 

ţe názory soudců na tzv. dobré a špatné rodiny utvářejí způsob rozhodování. Je třeba 

odstranit předsudky a vţité názory mnoha soudců a jejich zřejmou zaujatost, kdyţ jde 

o mladistvé z nefungujících rodin. 

USA - eng: PA: jv/2009 

 



 20 

012312 - ANAL 044877 

SCHEU , Harald Christian 

Všeobecná deklarace lidských práv ve světle vývoje mezinárodního práva.  

In: Mezinárodní politika. - 32, 2008, č. 12, s. 4 - 6.  

 Vývoj mezinárodní ochrany lidských práv. Současný mezinárodní systém na ochranu 

lidských práv upravuje nejen široký soubor lidských práv a svobod, ale zahrnuje také 

síť mezinárodních institucí přístupných přímo jednotlivcům. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012335 - ANAL 046618 

VACKOVÁ, Monika 

Lhůty.  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 3, s. 24 - 35.  

 Přehled lhůt zakotvených v občanském soudním řádu: lhůta zákonná pro účastníky a 

další subjekty a pro soud, lhůta soudcovská. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012330 - ANAL 046616 

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka 

Správní soudnictví a jeho dvě "větve".  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 1, s. 21 - 32.  

 Pojem správního soudnictví, jeho vývoj v ČR a jeho srovnání s jinými státy. Aktivní 

legitimace, ţaloba, ţalobní nárok. Věcná a místní příslušnost soudu. Účastenství a 

povinnost být zastoupen advokátem. Průběh řízení a rozhodnutí. Opravné prostředky. 

Porovnání vybraných parametrů řízení podle části páté OSŘ a podle soudního řádu 

správního.  

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012341 - ANAL 046621 

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka 

"Juge de proximité" a jeho zakotvení ve francouzském justičním systému.  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 4, s. 32 - 38.  

 Organizace justičního systému Francie, zákony. Soudní pravomoc tzv.juge de 

proximité, tedy samosoudců neprofesionálů. Postup výběru a jmenování samosoudců 

neprofesionálů, jejich vzdělávání a odpovědnost. Zobrazena struktura francouzské 

soudní soustavy.  

CZ - cze: PA: če/2009 
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012333 - ANAL 046617 

ZBOŘIL, Aleš 

Soudní znalec a jeho role v procesech týkajících se politických stran a hnutí.  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 2, s. 35 - 40.  

 K povaze politických stran a hnutí v ČR. Postavení soudních znalců a předmět jejich 

činnosti. Úloha znalce při posuzování činnosti politických stran a hnutí. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012339 - ANAL 046620 

ZBOŘIL, Aleš 

O politických stranách a hnutích.  

In: Soudce. - 11, 2009, č. 3, s. 39 - 40.  

 Ukázky z relevantní legislativy některých zemí EU týkající se soudního znalce a jeho 

role v procesech týkajících se politických stran a hnutí. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012410 - ANAL 046412 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. - ČERNÝ, Filip 

Právo pouţitelné pro řešení tzv. investičních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 4, s. 389 - 418, lit.  

 Řešení investičních sporů jako oblast práva a oblast zájmu právní praxe jako jeden z 

typických příkladů prolínání sféry soukromoprávní a sféry veřejnoprávní. Pojem 

investice v mezinárodně právních aktech. Způsoby řešení sporů v souvislosti 

s ochranou mezinárodních investic. Mezinárodní středisko pro řešení investičních 

sporů ICSID a právo rozhodné, pravomoci ICSID. Porušení závazků hostitelského 

státu. Absence právní úpravy a její nahrazení mezinárodními standardy. Četné 

příklady řešení sporů v praxi. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012395 - ANAL 046286 

ČENTÉŠ, Jozef - TUCHSCHER, Mária 

Mimotrestná úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 

financovaním terorizmu.  

In: Justičná revue. - 61, 209, č. 2, s. 250 - 258.  

 Analýza slovenské mimotrestní právní úpravy a základních opatření zaměřených na 

ochranu před legalizací příjmů z trestné činnosti a financování terorismu, především 

zákon č. 297/2008 Z.z. Důvody přijetí tohoto zákona. Vybraná ustanovení: legalizace, 

financování terorismu, neobvyklá obchodní transakce, povinné osoby, politicky 

exponovaná osoba, vztah ke klientovi. SLK - sla: PA: bh/2009 
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012399 - ANAL 046290 

JIRSA, Jaromír 

Souhrnná novela občanského soudního řádu - příleţitost ke změně.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 6, s. 198 - 208.  

 Novela občanského soudního řádu (zákon č. 7/2009 Sb.), jejímţ cílem je podstatné 

zjednodušení civilního procesu. Výběr z novelizovaných ustanovení: odstranění 

průtahů v řízení, institut opatrovnictví, protokolace úkonů soudu, elektronický spis, 

doručování soudních písemností, příprava jednání a koncentrace řízení, zavádění 

prvků advokátského procesu, náklady řízení, odvolací a dovolací řízení, výkon 

rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012389 - ANAL 046403 

JOUZA, Ladislav 

Kdo uhradí škodu na vnesených a odloţených věcech podle zákoníku práce ? 

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 3, s. 27 - 29.  

 Problematika odpovědnosti zaměstnavatele k věci vnesené nebo odloţené 

zaměstnancem, podle zákoníku práce. Praktické a typické příklady (odcizení věcí 

odloţených v zaměstnání, co jsou věci obvyklé, peníze, věci v úschově, škoda 

způsobená zaměstnancem, včasnost upozornění na škodu, auto jako prostředek k 

dojíţdění do zaměstnání). Odpovědnost náhrady škody subjekty v oblasti veřejné 

správy podle občanského zákoníku. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012394 - ANAL 046285 

KAČMÁR, Marián 

Colné konanie a jeho osobitné zásady.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 2, s. 235 - 243.  

 Dosavadní široké chápání celního řízení nekoresponduje s platným právním stavem. 

Nevyhnutelnost pouţití legální definice celního řízení, která bude zahrnovat striktně 

vymezený účel a předmět celního řízení. Náčrt některých procesních zásad celního 

řízení a jejich specifika. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012412 - ANAL 046297 

KADEČKA, Stanislav - RIGEL, Filip 

Kam směřuje česká právní regulace místního referenda? 

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 7, s. 229 - 233.  
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Zákon č. 169/2008 Sb., který novelizuje zákon o místním referendu z roku 2004, 

zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze. Místní referendum a jeho právní 

regulace v ČR, původní znění zákona o místním referendu z roku 2004. Zrod novely a 

její legislativní proces. Nová konstrukce platnosti a závaznosti místního referenda. 

Změna zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze z tohoto hlediska. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012392 - ANAL 046406 

KOLAČKOVSKÝ, Ladislav 

Několik poznámek ke kontrolám zaměstnanců po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti.  

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 4, s. 34 - 35, lit. 4.  

 Právo zaměstnavatele na kontrolu zaměstnance v době jeho pracovní neschopnosti 

podle zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.). Rozsah oprávnění zaměstnavatele ke 

kontrolám nemocného zaměstnance. Dohoda o kontrole některých povinností práce 

neschopného. Postih zaměstnance za porušení léčebného reţimu vymezeného 

doporučovanou dohodou. Závěrečná poznámka k nedostatkům v právní úpravě 

kontrol. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012409 - ANAL 046411 

MYŠÁKOVÁ, Petra 

Vymezení mezinárodní obchodní arbitráţe - problematika mezinárodního prvku.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 4, s. 377 - 388, lit.  

 Širší definice arbitráţe a význam jejího rozlišení na vnitrostátní a mezinárodní. 

Zdrojem úpravy arbitráţe v ČR (zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 

rozhodčích nálezů) byl Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní 

arbitráţ. (UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law - 

Komise pro mezinárodní obchodní právo). Postavení a činnosti Komise a rozbor 

Vzorového zákona UNCITRAL. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012407 - ANAL 046409 

POPENKOVÁ, Monika 

Sporné případy pouţití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní 

úpravy pouţití ozbrojené síly.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 3, s. 309 - 330, lit.  

 Stručný přehled sporných případů pouţití ozbrojené síly a stavu a vývoje 

mezinárodního práva. Sporné případy pouţití ozbrojené jsou ty, o jejichţ legalitě se 

vedou interpretační spory jak v teorii mezinárodního práva, tak v mezinárodní praxi. 

Např. případy preventivní sebeobrany, humanitární intervence, reakce na útok nebo  
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pociťovanou hrozbu mezinárodního terorismu, ochrany státních občanů v zahraničí, 

sebeobrany proti tzv. nepřímé agresi, stavu nouze, národněosvobozovací války, 

intervence 3. států v občanské válce, porušení mezinárodněprávního závazku erga 

omnes. Pravomoce VS OSN. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012411 - ANAL 046296 

PÚRY, František 

Posílení ochrany informací v trestním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 7, úv. str. 2.  

 Novelizace trestního řádu a některých dalších zákonů, jejímţ základním účelem bylo 

posílení ochrany obětí trestné činnosti před poskytováním a zveřejňováním některých 

informací z probíhajícího trestního řízení. Posílení ochrany práva na soukromí a 

rodinný ţivot v návaznosti na Evropskou úmluvu o lidských právech a další 

dokumenty EU. Ochrana soukromí a osobnosti v přípravném řízení, týkající se osoby, 

proti které se vede trestní řízení, svědka, poškozeného a zúčastněné osoby. 

Ustanovení o zákazu zveřejňování informací o odposlechu apod. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012404 - ANAL 046294 

REINER, Sebastian 

"Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten" : Diskussion über eine neue 

Kronzeugenregelung ["Co mi chcete dáti? A já vám ho zradím" (Matouš, 26,15). 

Diskuse nad novou úpravou korunního svědka]. 

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 4, s. 22 - 24.  

 Pojem "korunní svědek", vývoj německé právní úpravy tohoto institutu a jeho vyuţití 

zejména při stíhání terorismu a organizované kriminality. Aktuální stav právní úpravy 

institutu korunního svědka a návrh na úpravu. Význam této navrhované právní úpravy 

pro policii. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012391 - ANAL 046405 

VANTUCH, Pavel 

Odůvodnění obţaloby bez argumentů obhajoby a rovnost stran.  

In: Bulletin advokacie. - 2009, č. 4, s. 19 - 22, lit. 7.  

 Podle par. 177 písm. d) novely trestního řádu (provedené zákonem č. 292/1993 Sb.) 

nemá státní zástupce za povinnost uvádět v obţalobě argumenty obhajoby a vypořádat 

se s nimi. Srovnání s dřívější úpravou TrŘ. Otázka, zda bez uvedení argumentů 

obhajoby a vypořádání se s nimi nedochází nyní k porušování rovnosti stran. Dále, 

zda nová platná úprava par. 177 nemůţe být důvodem zbytečného nařizování  
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hlavního líčení předsedou senátu, příp. důvodem k vytváření veřejného mínění proti 

obviněnému (obţalovanému). 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012408 - ANAL 046410 

WHELANOVÁ, Markéta 

Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 3, s. 263 - 308, lit.  

 Princip přednosti práva ES/EU, princip přímého účinku komunitárních předpisů za 

určitých podmínek a princip eurokonformního výkladu vnitrostátního práva nezbavují 

státy EU povinnosti provádět právo ES/EU. Počátky implementačního úsilí ČR a jeho 

metodické zajištění usnesením vlády č. 396 z 9. 10. 1991 (ještě v rámci ČSFR). 

Organizační, technické a legislativní zajištění implementace. Problematika 

pojmosloví, přesnosti implementace, kopírování směrnic a odkazování. Transpozice 

směrnic, adaptace na nařízení, implementace rozhodnutí a doporučení. K 

implementaci primárního práva, judikatury aj. pramenů práva ES/EU. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012393 - ANAL 046284 

ZAUJECOVÁ, Miroslava 

Všeobecne o občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 2, s. 196 - 205, lit. 18.  

 Situace, kdy v důsledku pochybení při poskytování zdravotnické péče dojde ke 

vzniku škody a nároku na její náhradu. Druhy odpovědnosti, které přicházejí v úvahu 

(trestněprávní, občanskoprávní, správní, pracovněprávní, disciplinární, smluvní). 

Povinnost škodám předcházet. Spoluzavinění poškozeného. Rozsah náhrady škody. 

Moţnosti vyvinění se. Aktuální stav právní úpravy v oblasti občanskoprávní 

odpovědnosti ve zdravotnictví a moţné směřování v souvislosti s rekodifikací 

občanského zákoníku. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012413 - ANAL 046298 

BARÁK, Josef 

Majetek České národní banky.  

In: Právní rozhledy. - 17, 2009, č. 7, s. 241 - 245.  

 Otázka, zda a popř. v jakém rozsahu je majetek České národní banky (ČNB) 

majetkem státu nebo ČNB samotné. Historický vývoj vlastnictví majetku, s nímţ 

hospodařila centrální banka na našem území. Právní argumentace názoru, ţe veškerý 

majetek, s nímţ ČNB hospodaří, je jejím vlastnictvím. Současný stav z pohledu 

evropského práva. CZ - cze: PA: bh/2009 
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012430 - ANAL 046307 

ELIÁŠ, Karel 

Stálost vlastnického práva a jeho proměny.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 4, s. 4 - 12.  

 Vlastnictví a vlastnické právo je problematikou práva soukromého i veřejného. 

Podstatné rysy vlastnického práva, peripetie jeho vývoje. Vlastník, drţitel, detentor. 

Vlastník a majitel. Vlastnictví a vlastnické právo, obsah vlastnického práva, jeho 

omezení, objekt. Druhy a formy vlastnictví. Ochrana vlastnictví a vlastnických práv. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012420 - ANAL 046623 

HERCZEG, Jiří 

Redakční tajemství: ochrana zdroje informací nebo poprava posla špatných zpráv?. 

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 4, s. 6 - 14.  

 Článek analyzuje předpisy, které řeší ochranu zdroje informací v českém právu, 

kterou vidí jako garanci svobody tisku a její meze v rámci trestního řízení. Uvádí také 

příklady evropského pojetí redakčního tajemství i způsob řešení této problematiky v 

USA. To vše dokládá zajímavými judikáty, mimo jiné Evropského soudu pro lidská 

práva ve Štrasburku. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012431 - ANAL 046308 

KOLMAN, Petr 

Důkaz ohledáním ve správním řízení.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 4, s. 46 - 48.  

 Podstata ohledání spočívá v provedení prohlídky movité či nemovité věci a učinění si 

kvalifikovaného úsudku o faktech, jeţ jsou relevantní pro správní řízení. Ohledání 

patří k nejběţněji pouţívaným důkazním prostředkům. Zajištění důkazu. Kdy není 

ohledání moţné provést, odpor povinné osoby. Ohledání pod kontrolou. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012417 - ANAL 046302 

KRAJSKÝ SOUD V HRADCI KRÁLOVÉ 

K důkazu záznamem telekomunikačního provozu vedeném v cizím jazyce = 

Totoţnost tlumočníka nelze v trestním řízení utajit = Obviněný nesmí být ţádným 

způsobem donucován k poskytnutí srovnávací hlasové nahrávky.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 4, s. 120 - 124.  

 V trestním řízení nelze utajit totoţnost tlumočníka, a to ani poukazem na skutečnost, 

ţe tlumočník můţe být ohroţenou a chráněnou osobou ve smyslu ustanovení o  
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ochraně svědka. Je-li jako důkaz pouţit záznam odposlechu vedeného v cizím jazyce, 

je třeba jeho obsah přetlumočit do češtiny. Součástí protokolu o tomto záznamu musí  

být i uvedení osoby tlumočníka. Obviněný nesmí být pak ţádným způsobem, ani 

hrozbou pořádkové pokuty, donucován k tomu, aby poskytl srovnávací hlasovou 

nahrávku, např. pro účely zpracování znaleckého posudku (audioexpertiza). 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012419 - ANAL 046622 

KUČERA, Pavel - PTÁČEK, Michal 

Obhájce obviněného a jeho svoboda projevu.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 4, s. 3 - 5.  

 Konkrétní případ A. Nováka, obviněného z vraţdy a některé výroky jeho obhájce 

vedly autory k zamyšlení nad tím, jak dalece můţe obhájce dát průchod svým 

negativním pocitům vůči obviněnému, kterého zastupuje a jehoţ oprávněné zájmy má 

hájit bez ohledu na zájmy své nebo společnosti. 

CZ - cze: PA: če/2009 

 

012415 - ANAL 046300 

MAZÁK, Josef 

K rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 4, s. 108 - 112.  

 Výkladové problémy při stanovení rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu 

nastolené novelou trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). Nejednotná rozhodovací 

praxe při řešení tzv. oddělitelnosti výroků o jednotlivých trestech: celý výrok trestu je 

jediným nedělitelným výrokem, v některých případech můţe být výrok o určitém 

uloţeném trestu povaţován za oddělitelný výrok, jednotlivé výroky o trestech jsou v 

zásadě výroky oddělitelnými. Příklady z praxe a zákaz reformace in peius v těchto 

souvislostech. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012414 - ANAL 046299 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Opatření důkazu odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu v cizině a 

jeho pouţití v České republice.  

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 4, s. 97 - 108.  

 K důkazům v trestním řízení a při trestním stíhání některých forem kriminality patří 

důkaz vedený odposlechem telekomunikačního provozu. V případě přeshraniční, resp. 

mezinárodní kriminality je často třeba opatřit tento důkaz v cizině a řešit otázky 

spojené s touto formou právní pomoci a pouţitím takto opatřeného důkazu. Vázanost 

ČR Úmluvou o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU. V 

případě nečlenských států vyuţijí orgány činné v trestním řízení jiné smluvní  
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dokumenty, popřípadě postupují bezesmluvně. Úprava této problematiky v trestním 

řádu ČR. Současná ustálená praxe státního zastupitelství a rozhodovací činnost soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012418 - ANAL 046303 

RŮŢIČKA, Miroslav 

K moţnosti státního zástupce vydat v přípravném řízení pokyn policejnímu orgánu k 

přibrání znalce po nabytí účinnosti novely trestního řádu č. 274/2008 sb. a k dalšímu 

postupu v této souvislosti. 

In: Trestněprávní revue. - 8, 2009, č. 4, s. 125 - 128.  

 Úloha státního zástupce v přípravném řízení podle novely trestního řádu. Dozorová 

funkce a oprávnění z ní vyplývající. Problematika přibírání znalců, oprávnění orgánů 

činných v trestním řízení a zejména státního zastupitelství v této oblasti. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012428 - ANAL 046306 

SEDLÁČEK, Stanislav 

Moţnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu 

zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní).  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 4, s. 22 - 24, judikatura 5. 

 Nezákonná nečinnost správního orgánu představuje porušení základního principu 

zákonnosti a dochází jí k negativním zásahům do ústavně zaručených práv 

jednotlivce. Klasifikace stupňů nečinnosti (průtahy, absolutní nezákonná nečinnost). 

Příčiny nečinnosti. Institut ochrany před nezákonnou nečinností: právní ochrana lhůt, 

atrakce, fikce rozhodnutí, ţaloba, ústavní stíţnost, ombudsman, stíţnosti a petice, 

náhrada škody. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012422 - ANAL 046625 

STIERANKA, Jozef - DEBNÁROVÁ-ZIMANOVÁ, Nina 

Inštitúty zaistenia a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v 

belgickom trestnom práve.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 4, s. 23 - 28.  

 Příspěvek rozebírá právní instituty zajištění a konfiskace majetku pocházejícího z 

trestné činnosti, které se uplatňují v belgickém trestním právu s důrazem na majetek, 

který se legalizuje. Popisuje i proces spravování majetku, který byl v trestním řízení 

zajištěn. Hodnocení jednotlivých právních institutů a jejich vyuţívání v praxi. 

Relevantní informace byly získány od pracovníků belgické finanční zpravodajské 

jednotky CTIF-CIF. 

CZ - sla: PA: če/2009 
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012427 - ANAL 046305 

ŠABATA, Karel 

Podání obţaloby a moţnost zprošťujícího rozsudku.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 4, s. 15 - 22.  

 K podání obţaloby postačí, pokud výsledky přípravného řízení dostatečně umoţňují 

postavit obviněného před soud. Zároveň má státní zástupce podat obţalobu i v 

případě, ţe existují dvě vzájemně si odporující skupiny důkazů (pro a proti 

obviněnému) a rozpory jiţ nelze odstranit. Státní zástupce však obţalobu nepodá, 

pokud má závaţné pochybnosti o vině obviněného, nebo ţe se skutek nestal či skutek 

není trestným činem nebo ho nespáchal obviněný. Úloha státního zástupce v 

přípravném řízení v těchto souvislostech. Role policejního orgánu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012425 - ANAL 046304 

VESECKÁ, Renata - AULICKÝ, Petr 

Několik poznámek k novému trestnímu zákoníku.  

In: Státní zastupitelství. - 7, 2009, č. 4, s. 10 - 14.  

 Nová právní úprava trestního zákona vycházející z nové systematiky trestního práva 

hmotného. Změny v obecné části: princip dualismu trestných činů (přečiny, zločiny), 

sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, 

ukládání trestů. Změny ve zvláštní části: změny skutkových podstat a zavedení 

nových, např. stalking, černá práce apod. Dopad nového trestního zákona na činnost 

státního zastupitelství. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012511 - ANAL 0466247 

VITOUŠOVÁ, Petra 

Zranitelné oběti - aktuální téma nejen pro Českou republiku.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 2009, č. 1, s. 3 - 5.  

 V Bruselu se 16. - 17. února 2009 konala porada ředitelů národních organizací pro 

pomoc obětem trestných činů, na níţ byla ČR zastoupena Bílým kruhem bezpečí. 

Tématem semináře byla ochrana dětí a jiných zranitelných osob v trestním řízení. 

Pilotní ověřování v rámci Policie ČR nového projektu BKB "Nejste na TO samy(i)", 

zaměřeného na dětské oběti, oběti znásilnění, nebezpečného pronásledování, 

pozůstalé a blízké pohřešovaných osob. Poznatky z Velké Británie. 

CZ - cze: PA: če/2009 
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012421 - ANAL 046624 

VOLEVECKÝ, Petr - ŠUBRT, Milan 

Dětská pornografie jako kybernetický trestný čin ve světle Úmluvy o počítačové 

kriminalitě.  

In: Trestní právo. - 13, 2009, č. 4, s. 14 - 23.  

 Autoři seznamují čtenáře obecně s Úmluvou o počítačové kriminalitě s vysvětlením 

jejích základních pojmů, speciálně pak s jejími ustanoveními, která souvisejí s šířením 

dětské pornografie po Internetu. Srovnávají také s touto úmluvou naši legislativu, a to 

jak ve stávajícím znění trestního zákona, tak v připravovaném trestním zákoníku a 

upozorňují na některá její úskalí. 

CZ - cze: PA: če/009 

 

012472 - ANAL 047013 

BĚLOHLÁVEK, Alexander 

Franšíza z pohledu tuzemského, evropského a mezinárodního práva soukromého : 

Franšíza jako zvláštní smluvní koncepce a kolizní úprava nařízení Řím I. - nařízení 

EP a Rady /ES/ č. 593/2008.  

In: Obchodní právo. - 18, 2009, č. 3, s. 2 - 39.  

 Rozdíl mezi smíšenými smluvními vztahy a novými smluvními typy, vycházejícími z 

jednodušších institutů smluvního závazkového práva. Definice Evropské federace 

franšíry v mezinárodním kontextu, kolizní úprava franšíry, reflexe franšíry v 

komunitárním právu. Hmotněprávní úprava mezinárodního a národního původu 

vybraných zemí. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012467 - ANAL 047008 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 18, 2009, č. 3, s. 12 - 17.  

 Zákon o zaměstnanosti, kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Postup při 

provádění kontrol se řídí zvláštním právním předpisem. Dodrţování 

pracovněprávních předpisů pod kontrolou úřadů práce. Oprávnění a postup orgánů 

kontroly, zprostředkování zaměstnání, další správní delikty. Zánik odpovědnosti. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012456 - ANAL 046317 

ČENTÉŠ, Jozef - TUCHSNER, Mário 

Mimotrestná úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 

financovaním terorizmu : Časť 2.  
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In: Justičná revue. - 61, 2009,, s. 392 - 402.  

 Pokr. z. č.2/2009. Další povinnosti povinných osob. Zvláštní ustanovení zákona o 

ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a financováním terorismu: ustanovení 

o úvěrových a finančních institucích, anonymita klienta, výjimky z povinností 

(advokáti, notáři, auditoři, účetní a daňoví poradci), mlčenlivost atd. Sdruţování 

majetku, odpovědnost za škodu. Postavení a úkoly Finanční zpravodajské jednotky 

(FIU) jako součásti Úřadu boje proti organizovanému zločinu Prezídia Policajného 

zboru SR. Zákon o prokazování původu finančních zisků z privatizace. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012460 - ANAL 046926 

DLOUHÝ, Michal 

Ze starých paragrafů ... Zákon o policii : 15. díl.  

In: Kriminalistický sborník. - 53, 2009, č. 2, s. 52.  

 Na rozdíl od četnictva převzal při svém vzniku samostatný československý stát velmi 

strohou organizaci státní policie. Jednalo se celkem o 4 státní policejní úřady, a to dvě 

policejní ředitelství v Praze a v Brně a dvě policejní komisařství v Plzni a v Moravské 

Ostravě. Dále se jednalo o tři policejní komisařství: v Chebu, Podmoklech a v 

Bohumíně. Městskou a komunální policii zřizovaly a financovaly jednotlivé obce či 

města. Policejní ředitelství, policejní komisařství, expozitury. Zákon č. 165/1920 Sb., 

z. a n., o zřizování nových státních policejních úřadů. Sbor stráţe bezpečnosti a jeho 

dvě části: Sbor uniformované stráţe a sbor neuniformované stráţe bezpečnosti. Zákon 

č. 230/1922 Sb. z. a n. a prováděcí vládní nařízení č. 295/1922 Sb. z. a n. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012441 - ANAL 046312 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

Ex-legionář Bourquain: amnestovaná vraţda a unijní zásada ne bis in idem ; Zprac. 

Ivo Šlosarčík.  

In: Jurisprudence. - 18, 2009, č. 3, s. 23 - 30.  

 Zásada ne bis in idem, zakotvená v prováděcí úmluvě Schengenské dohody, se 

pouţije na trestní řízení zahájené ve smluvním státě pro tentýţ čin, za který jiţ byl 

obviněný pravomocně odsouzen v jiném smluvním státě, i kdyţ podle práva státu, v 

němţ byl rozsudek vynesen, trest, který mu byl uloţen, nemohl být z důvodu 

takových procesních zvláštností, jako jsou zvláštnosti dotčené v původním řízení, 

nikdy přímo vykonán. Skutkové okolnosti případu, stanovisko generálního advokáta a 

rozsudek Evropského soudního dvora. Právní analýza případu. 

CZ - cze: PA: bh/2009 
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012443 - ANAL 046313 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

K aplikaci zásady ne bis in idem v trestních věcech na mezistátní úrovni ; Zprac. Iveta 

Jirušková. 

In: Jurisprudence. - 18, 2009, č. 3, s. 30 - 34.  

 Zásada zákazu dvojího trestu zakotvená v prováděcí úmluvě Schengenské dohody se 

nepouţije na rozhodnutí, kterým orgán smluvního státu v rámci posouzení meritorní 

věci, která mu byla předloţena, zastavil ve fázi předcházející obvinění osoby 

podezřelé ze spáchání trestného činu trestní stíhání, pokud tímto rozhodnutím o 

zastavení trestního stíhání nebylo podle vnitrostátního práva pravomocně ukončeno 

trestní řízení a rozhodnutí tak nebrání dalšímu stíhání pro tentýţ čin v tomto státě. 

Skutkový základ případu, procesní vývoj, právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012455 - ANAL 046316 

JAKAB, Radomír 

Normotvorný proces v územnej samospráve.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 3, s. 383 - 391.  

 Normotvorný proces ve veřejné správě je jedním z druhů řízení správy. Formy 

normotvorné činnosti územní samosprávy (obce a vyšší územní celky): závazná 

nařízení ve věci územní samosprávy, závazná nařízení vydávaná v souvislosti 

přenesené působnosti při výkonu státní moci. Tvorba všeobecně závazných nařízení. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012454 - ANAL 046315 

KADLEČÍK, Branislav 

Právo na mier a implementácia medzinárodného zákazu určitých druhov zbraní v 

Slovenskej republike.  

In: Justičná revue. - 61, 2009, č. 3, s. 356 - 368.  

 Vývoj a postavení práva na mír v systému lidských práv a jeho jednotlivé aspekty v 

kontextu mezinárodního zákazu určitých druhů zbraní, zejména zbraní hromadného 

ničení. Analýza současného mezinárodního a vnitrostátního rámce tohoto zákazu. 

Implementace mezinárodního humanitárního práva do právního řádu SR. 

Institucionální rámec této oblasti z pohledu členství SR v různých mezinárodních 

organizacích a působnost příslušných státních orgánů. Perspektivy vývoje. 

SLK - sla: PA: bh/2009 

 

012465 - ANAL 047006 

KOLMAN, Petr 

Kdyţ se řekne příkazní řízení. 
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In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 9, příl. s. 8.  

 Vymezení pojmu příkazní řízení u přestupků, jak se lze proti příkazu bránit, vůči 

komu nelze příkaz vydat, co v příkazném řízení v ČR není moţné projednat. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

012464 - ANAL 047005 

POSPÍŠIL, Jiří - JUNGOVÁ, Jana 

Efektivní komunikace se soudy.  

In: Veřejná správa. - 20, 2009, č. 9, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Rozpočet e-Justice pro elektronizaci justice, vyuţití ePodatelny, ePlatebního rozkazu, 

budoucí vyuţití hybridní pošty. Od ledna 2009 ve veřejném ověřovacím prostoru Info 

Desta, příprava řešení, které by umoţnilo nevytvářet v případě elektronického 

platebního rozkazu papírový spis. Fáze projektu vyuţívání aplikace na rozpoznávání a 

převod řeči, modernizace soudních síní, proškolování soudců. Předávání zkušeností 

mezi ČR a dalšími státy. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012438 - ANAL 046310 

REZKOVÁ, Marie 

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : K 

vybraným ustanovením zákona č. 253/2008 Sb.  

In: Právní rádce. - 17, 2009, č. 4, příl. s. 1 - 6.  

 Právní úpravě některých opatření proti legalizaci zisků z trestné činnosti a 

financování terorismu je podřízeno podnikání fyzických i právnických osob a je 

závazná i pro zahraniční osoby působící na území ČR a nově i právnické osoby s 

právním statusem nepodnikatelů, jestliţe jsou oprávněny poskytovat jako sluţbu 

některou činnost uvedenou v zákoně. Rámec povinností, povinné osoby, výjimky z 

povinnosti identifikace, výjimky z povinnosti kontroly klienta, výjimka ze zařazení 

mezi povinné osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2009 

 

012440 - ANAL 046311 

REZKOVÁ, Marie 

Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

In: Jurisprudence. - 18, 2009, č. 3, s. 11 - 16.  

 Zákon č. 253/2008 Sb. významně pozměnil a doplnil předchozí právní úpravu boje 

proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Článek je soustředěn na 

definování povinných osob a výjimku ze zařazení mezi povinné osoby, problematiku 

úpravy jejich povinností a oprávnění převzetí identifikace a oprávnění identifikaci 

neprovést. CZ - cze: PA: bh/2009 
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012466 - ANAL 047007 

SVOBODA, Karel 

Předběţné opatření v exekuci? 

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 18, 2009, č. 3, s. 10 - 12.  

 Občanský zákoník a věřitelé, kde a jak podat předběţné opatření, ustanovení 74 odst. 

3 o. s. ř. Nařízení exekuce, doručení usnesení. Prozatímní úprava poměrů 

oprávněného a povinného během exekuce a speciální procesní instituty. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012433 - ANAL 046414 

CLUBB, Peter 

Border watch [Ochrana hranic].  

In: Intersec. - 19, 2009, č. 3, s. 10 - 12, 2 obr.  

 Rostoucí migrace přes státní hranice, zejména z ekonomických příčin. Význam 

monitorování státní hranice a okolí s vyuţitím účinných technologií pro pozorování a 

předávání informací, činnost americké Iniciativy pro bezpečnou hranici SBI. Přínos 

kombinovaných systémů (radarů, videokamer a senzorů). Údaje pro účinné  

monitorování a parametry systému ARGC-750. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

012484 - ANAL 046414 

CVRČEK, František 

Právní jazyk a jeho styl z hlediska kvantitativního.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 5, s. 449 - 466, 17 tab, lit.  

 Poznatky a výsledky výzkumu právního jazyka v české legislativě. Analýza vzorku z 

let 1993 aţ 2007 (od vzniku ČR) pro primární předpisy, sekundární předpisy a 

judikaturu nejvyšších soudů. Porovnání slovníků z hlediska lingvistického a z 

hlediska právně významového (v tabulkách, s komentářem). 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012499 - ANAL 047020 

HERBOCZKOVÁ, Jana 

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

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovací povinnosti (2.). 

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 5, s. 10 - 12.  

 Dokončení tématu z Práva a rodiny č. 4/2009. Členské státy a jejich různý postoj k 

otázce přistoupení k Haagskému protokolu z roku 2007, obhajujícímu kolizní pravidla 

ve věcech vyţivovací povinnosti. Uznávání, vykonatelnost a výkon ve věcech  
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vyţivovací povinnosti. Rozhodnutí vydaná v členském státě vázaném Protokolem. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012434 - ANAL 046415 

LECHNER, Amir 

Terror on the tracks [Teror na kolejích]. 

In: Intersec. - 19, 2009, č. 3, s. 17 - 19, 2 obr.  

 Zranitelnost kolejové dopravy v porovnání s bezpečnostními opatřeními u letecké 

dopravy. Přehled útoků na tyto prostředky veřejné dopravy (vlaky, metro) ve světě. 

Problematika zajištění bezpečnosti souprav, stanic, tratě. Kamerové bezpečnostní 

systémy.  

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

012486 - ANAL 046416 

NEDVĚDICKÝ, Kamil 

Správní uváţení v oblasti azylu a migrace.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 5, s. 481 - 499, lit.  

 Institut správního uváţení a jeho místo v právním řádu ČR. Některé příklady 

uplatnění správního uváţení ve vybraných oblastech správního práva (daňové řízení, 

státní občanství, školství). Nepřekročitelné meze správního uváţení a vliv judikatury 

soudů. Problematika cizineckého práva, správní uváţení a cizinecká agenda. Azyl za 

účelem sloučení rodiny a humanitární azyl. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012497 - ANAL 047018 

NOVOTNÁ, Věra - HOVORKA, Daniel 

Úprava výchovy dítěte odloţeného do Baby boxu a dítěte narozeného v  reţimu tzv. 

utajeného porodu.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 5, s. 1 - 5.  

 Co jsou Baby boxy, náhled do historie. Návrh smlouvy Nadačního fondu pro 

odloţené děti a zřízení schránky pro odloţené děti v prostorách Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze 2. Argumenty pro a proti zřízení schránek. Postupy pro dobu 

bezprostředně po odloţení dítěte do Baby boxu, místní příslušnost obecních úřadů. 

Činnost v rámci vlastní pravomoci, opatrovnické jednání před soudem.  

CZ - cze: PA: ek/2009 
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012498 - ANAL 047019 

SVOBODA, Karel 

Kdo a jak projednává neshody mezi rodiči a sociálními kurátory.  

In: Právo a rodina. - 11, 2009, č. 5, s. 5 - 10.  

 Opatření a reálné úkony, kterými orgány sociálně-právní ochrany dětí zasahují do 

poměrů mezi rodiči a nezletilými dětmi. Činnost vykonávaná z pověření soudu, 

vlastní pravomoci, opatrovnické jednání před soudem, ustanovení kolizního 

opatrovníka. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012485 - ANAL 046415 

TOMÁŠEK, Michal 

Prorůstání advesárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu.  

In: Právník. - 148, 2009, č. 5, s. 467 - 480, lit.  

 Harmonizační procesy v EU naráţejí na různost právních systémů členských států. 

Stejně tak je tomu v oblasti europeizace trestního procesu. Teoretický základ rozdílů 

adversárního (v angloamerické právní tradici) a inkvizičního (v kontinentální 

evropské tradici) procesu. Základy a příklady vyrovnávání procesních práv účastníků 

trestního řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2009 

 

012436 - ANAL 046416 

ZELLEN, Barry 

Handle with care [S poštovními zásilkami opatrně].  

In: Intersec. - 19, 2009, č. 3, s. 34 - 36, 2 obr.  

 Problematika bezpečnosti při přepravě poštovních zásilek a při manipulaci s nimi. 

Příklady nástrah v dopisech a v zásilkách v USA a jinde ve světě. Organizace a 

způsob nakládání s podezřelými zásilkami. Jedovaté látky a výbušniny v dopisech. 

GBR - eng: PA: bv/2009 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

012468 - ANAL 047009 

KLOZÍK, Pavel 

Type 56.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 5, s. 40 - 41, 6 obr., 1 tab.  
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Samonabíjecí puška Type 56 - 1 ráţe 7, 62 x 39 mm. Civilní varianta čínské útočné 

pušky Type 56, která je totoţná s útočnou puškou AK 47, vyráběnou v Číně. 

Srovnání, vybavení, technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012471 - ANAL 047012 

KLOZÍK, Pavel 

Jak střílí Uzi.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 5, s. 90 - 92, 6 obr., 1 tab.  

 Samopaly Uzi ve druhé polovině dvacátého století jako nejrozšířenější a 

nejpopulárnější automatické zbraně na pistolové náboje, uţívané dodnes. Samopal 

Uzi ráţe 9 mm Luger se spojenými zásobníky. Praktická zkouška. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012469 - ANAL 047010 

KLOZÍK, Pavel - LIŠKA, Přemysl 

Česká a slovenská pouzdra na IWA 2009.  

In: Střelecká revue. - 41, 2009, č. 5, s. 84 - 85, 6 obr.  

 ČR jako velmoc ve výrobě příslušenství ke zbraním, na veletrhu IWA Outdoor 

Classics v r. 2008 prezentace našich firem Dasta Praha a MarS Jevíčko. Ukázka 

produktů obou firem, taktické závěsy Dasta 2TZ, pouzdra na pistole. Plastová pouzdra 

z nabídky doplňků České zbrojovky Uherský Brod. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012314 - ANAL 046891 

LINHART, Jaroslav 

Puška střílí za roh.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Corner Shot - zbraň, která střílí za roh. Tento samopal s laserovým zaměřovačem má 

dvě části - přední se můţe otáčet ze strany na stranu a skládá se z hlavně, střílecího 

mechanismu a kamery. Zadní  pevnou část tvoří paţba, spoušť, zásobník a monitor. 

Střelba je přesná, neboť cíl je sledován prostřednictvím barevné videokamery s 

vysokým rozlišováním. Střelbu za roh usnadňuje barevný monitor s elektrickými 

nitkovými kříţi. Pouţití této zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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SOCIOLOGIE, SOCIÁLNÍ POLITIKA 

 

012348 - ANAL 047002 

HORSKÁ, Jana 

Analýza sociálních sluţeb v Jihlavě ve vztahu k integraci imigrantů.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 105 - 119, lit. 19.  

 Integrace imigrantů do české společnosti, aktuální téma. Výzkum, který proběhl v 

březnu 2007 v Jihlavě, zjišťování úrovně a nabídky sociálních sluţeb zaměřených na 

integraci imigrantů. Návrhy na zlepšení situace, ukázky několika konkrétních 

analytických nástrojů, jeţ byly v jihlavském výzkumu pouţity. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012336 - ANAL 045600 

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina 

Role uţivatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních sluţeb.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 85 - 96, lit. 21.  

 Vyuţití komunitního plánování jako specifické metody sociální práce, jeden z 

moţných postupů vytváření plánů rozvoje sociálních sluţeb na lokální úrovni. 

Moţnosti a postupy participace uţivatelů v rámci analýzy potřeb. Vyuţití různých 

metod a technik sběru dat a jejich vzájemné kombinace. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012340 - ANAL 047001 

MACHULOVÁ, Helena - MACHULA, Tomáš 

Nedostatečná definice pojmu "hodnota" jako zásadní problém etiky sociální práce.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 97 - 104, lit. 17.  

 Nedostatečné vyjasnění jednoho ze základních termínů etiky v sociální práci, pojmu 

hodnota. Příklady dokládání fakt, ţe definice je vágní a teoreticky nezpracovaná. 

Hlavní představitelé filosofie, zabývající se pojmem hodnota, návrhy na moţné 

východisko pro další rozvíjení diskuse, které by zlepšilo situaci ohledně diskursu o 

hodnotách v etice v sociální práci. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012332 - ANAL 045599 

NAVRÁTILOVÁ, Jitka - NAVRÁTIL, Pavel 

Komunitní plánování jako forma podpory ţivotních projektů.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 74 - 84, lit. 39.  
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Změněné společenské podmínky doprovázející pozdně-moderní společnost, nové 

výzvy pro sociální práci zaměřenou na podporu individualizovaných reflexivních 

projektů. Úvaha zda proces komunitního plánování můţe slouţit jako forma podpory 

ţivotních projektů. Příklady výzkumů o potřebách rodin, výzkumy jako podklady 

procesu komunitního plánování. 

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

 

012326 - ANAL 045598 

RYCHLÍK, Daniel 

Provozní standardy sociálních sluţeb I.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 64 - 73, 5 lit 

 Z minulých čísel pokračující texty těch částí standardů kvality, které upravují 

procedurální otázky spojené se zajišťováním sociálních sluţeb a záleţitostí, týkajících 

se personálního řízení v sociálních sluţbách. Čtyři standardy uvedené v příloze č. 2 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., označované jako provozní. Umístění sluţby v čase a místě, 

vnitřní dostupnost sluţby, rizika střetu zájmů, informace o sluţbě, prostředí a 

podmínky poskytování sociálních sluţeb. Odkazy.  

CZ - cze: PA: ek/2009 

 

012350 - ANAL 047003 

ZMATLÍKOVÁ, Martina 

Vliv antroposofie na sociální práci v camphillských komunitách.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 9, 2009, č. 1, s. 134 - 143, lit. 21.  

 Systém camphillských komunit, jako jedné z forem komunitní práce s lidmi s 

mentálním postiţením. Pojem antroposofie, její zakladatel, základní principy. Historie 

a vývoj camphillských zařízení. Výzkum, jehoţ cílem je analyzovat vliv antroposofie 

na sociální práci v camphillských zařízeních. Polostrukturované rozhovory, výzkumné 

šetření vedoucí k seznámení s přístupem sociální práce zaměřené na duchovní stránku 

jedince. 

CZ - cze: PA: ek/2009 
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SILNIČNÍ DOPRAVA, BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 
PROVOZU 

 

012397 - ANAL 046288 

HOCHMANSKI, Dieter 

Auffallen - um jeden Preis? : Innovative Fahrzeuge, ihre Probleme im öffentlichen 

Strassenverkehr und die polizeiliche Überwachung [Lišit se a za kaţdou cenu? 

Inovovaná auta, jejich problémy ve veřejné silniční dopravě a policejní dohled].  

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

 Obtíţnost policejní praxe při dohledu nad speciálními typy motorových vozidel a 

jejich kontrolách. Neustálá inovace a nápaditost konstruktérů spojená se zvyšováním 

výkonnosti motorových vozidel vyţaduje i stále se zvyšující kvalifikaci jejich 

uţivatelů. Nedostatečná kontrola, domácí kutilství, nedostatečná informovanost a 

neznalost rizik, to vše zhoršuje bezpečnost provozu na silnicích. Dohled nad dopravní 

bezpečností je komplikován i sloţitostí různých předpisů a nařízení, včetně 

evropských. BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012334 - ANAL 044881 

HYNČÍK, Luděk - KOCKOVÁ, Hana - KOVANDA, Jan - KREJČÍ, Petr 

Virtuální simulace s vyuţitím biomechanických modelů člověka jako podpora 

soudního znalectví.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č. 6, s. 312 - 317, 11 obr., 1 tab., lit. 9.  

 Častou dopravní nehodou je střet chodce s dopravním prostředkem a to nejen na 

silnici, ale i na kolejích. Příspěvek popisuje moţné vyuţití biomechanických modelů 

zahrnujících např. svalové předpětí jako prostředek pro analýzu reálných dopravních 

nehod s ohledem na popis poranění. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012398 - ANAL 046289 

PRONDZINSKI, Peter von 

Sicherheit = W x K : Besondere Fahrzeuge bedürfen besonderer Kontrollen - und 

konsequenter Kontrolleure [Bezpečnost = pravděpodobnost sankce krát náklady. 

Zvláštní vozidlo vyţaduje zvláštní kontrolu a také důsledného kontrolora].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 2, s. 22 - 25, 2 tab.  

 Bezpečnost silničního provozu je kromě jiného daná kombinací pravděpodobnosti 

sankce za porušení pravidel, norem apod. a důslednosti kontroly. Jestliţe se v silniční 

dopravě objevují zvláštní typy vozidel, je nutné jim přizpůsobit i mechanismus 

kontrol. Článek se soustřeďuje především na problematiku nákladní dopravy v této 

souvislosti a upozorňuje na některá specifika bezpečnostních rizik, včetně 

kriminálního jednání, které často přináší neoprávněné zisky. Úkoly dopravní policie. 
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012405 - ANAL 046295 

SCHLANSTEIN, Peter 

Verkehrsgerichtstag 2009 : Teil 1: Von Baustellenkritik bis Radlersicherheit 

[Zasedání dopravního soudu 2009. Část 1: Od kritiky stavenišť k bezpečnosti 

cyklistů].  

In: Deutsche Polizei. - 58, 2009, č. 4, s. 31, 33, 35 - 37.  

Akce: Deutschen Verkehrgerichtstag [47. zasedání]. Goslar (NĚMECKO), 

28.01.2009-30.01.2009.  

 Hlavní témata projednávaná na zasedání německého dopravního soudu a závěry a 

návrhy z něj vyplývající. Lidský faktor dopravních nehod. Kritika dopravních staveb 

z hlediska plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Problematika řešení 

dopravních nehod s přeshraničním prvkem. Zajištění bezpečnosti motorových vozidel  

a princip Všechno nebo nic. Problematika provádění dechových a krevních zkoušek 

na obsah alkoholu. Cyklisté a motorkáři v silničním provozu. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012396 - ANAL 046287 

Sonderfahrzeuge [Zvláštní dopravní prostředky]Koordination: Dieter Hochmanski.   

In: Deutsches Polizeiblatt. - 27, 2009, č. 2, 31 s.  

 V posledních letech roste v silniční dopravě trend vyuţívání různých zvláštních typů 

motorových vozidel, jako jsou terénní vozidla různého typu, tří- a čtyřkolky, vozy s 

přívěsy, tunningová vozidla, různá "vozítka" apod. Problematika jejich bezpečnosti a 

bezpečnosti silničního provozu. Právní úpravy, povinné vybavení, provoz na silnicích 

a na veřejných místech, bezpečnostní rizika. Vyuţití některých typů (Segway) policií. 

Specifika úkolů dopravní policie v souvislosti s provozem těchto dopravních 

prostředků – kontrola technického stavu, dohled nad dodrţováním dopravních 

předpisů. Nejasné postavení těchto vozidel a "vozítek" v dopravním provozu. 

BRD - ger: PA: bh/2009 

 

012319 - ANAL 046896 

TESAŘÍK, Josef 

Zpráva o stavu a vývoji počtu nehod a jejich následků v České republice v roce 2008.  

In: Policista. - 15, 2009, č. 4, příloha s. 1 - 14, 15 grafů, 1 obr., 19 tab.  

 Zpráva o stavu a vývoji počtu nehod a jejich následků v ČR v roce 2008. Nehody a 

jejich následky za posledních deset let (1999 - 2008). Viníci nehod. Hlavní příčiny 

dopravních nehod. Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu. Druhy nehod. Časové 

rozloţení nehod. Místa nehod. Územní členění nehod. Souhrnné následky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 
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012313 - ANAL 044878 

VÉMOLA, Aleš 

Problematika analýzy jízdy vozidla v obecném prostorovém oblouku.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č. 6, s. 287 - 295, 13 obr., lit. 16, příl. 9.  

 Zásady metodiky postupů analytiků silničních nehod při rozborech obvyklých 

jízdních vlastností vozidel v nehodovém ději, při výrobě moderních motorových 

vozidel jsou zaváděny do praxe stále nové elektronické systémy podvozkových 

skupin. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

012353 - ANAL 044885 

VÉMOLA, Aleš 

Neobvyklá nehoda s chodcem.  

In: Soudní inţenýrství. - 19, 2008, č.5, s. 231 - 243, 35 obr., lit. 10.  

Akce: 13. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod. Brno (ČR), 

08.20.6.6.-08.20.7.6..  

 Běţná dopravní nehoda se stala neobvyklou a pokusem o vraţdu tím, jak se zachoval 

řidič poté, kdyţ zjistil, ţe sice z místa nehody se mu podařilo úspěšně ujet, ale 

sraţeného chodce si v zavazadlovém prostoru Škoda Octavia přivezl aţ ke svému 

domu. Právě to, jak se rozhodl řidič nehodu utajit, a cynicky se zachoval k její oběti, 

rozhodlo o právní kvalifikaci celého případu. 

CZ - cze: PA: vy/2009 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

012345 - ANAL 046907 

ČAPOUN, Tomáš 

Nový plynový analyzátor ve vybavení jednotek HZS ČR.  

In: 112. - 8, 2009, č. 4, s. 20 - 21, 1 obr.  

 Vybavení HZS ČR - přenosný detektor nebezpečných plynů a bojových otravných 

látek GDA2. Princip a určení analyzátoru. Reţimy měření. Zkušenosti s měřením. 

Analyzátor GDA2. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012426 - ANAL 046912 

HENDRYCH, Tomáš - KRÖMER, Antonín - FOLWACZNY, Libor 

Plánování dobrovolné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích.  
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In: 112. - 8, 2009, č. 4, s. 26 - 27, 1 obr., lit. 4.  

 Dobrovolná pomoc při mimořádných událostech a krizových situacích má rostoucí 

uplatnění. Základním cílem plánování dobrovolné pomoci je dosaţení připravenosti k 

jejímu vyuţití. Dobrovolná pomoc. Zajištění dobrovolníků. Vyuţití dobrovolníků. 

Opatření k realizaci dobrovolné pomoci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012344 - ANAL 046906 

HLADÍK, Václav 

Francouzské radiokumunikační řešení : 2. díl.  

In: 112. - 8, 2009, č. 4, s. 15 - 17, 4 obr.  

 Poznatky ze zahraniční sluţební cesty do Francie, zaměřené na radiokomunikační 

systém technologie Tetrapol. Postupy při programovaném nastavení terminálů, datové 

přenosy a řízení (dohled) sítě. Programování terminálů systémů tetrapol. AVL, datové 

přenosy, datové terminály. Národní operační a servisní středisko. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012346 - ANAL 046908 

KMOCH, Vladislav 

Strategie úniku.  

In: 112. - 8, 2009, č. 4, s. 22 - 23, 1 obr. Sek.inf.p.: Fire & Rescue. - 2008 

 Aspekty, ovlivňující činnost při mimořádných událostech, patří i faktory kultury a 

výcviku. Rozdílnost evakuačních plánů. Informační systém. Vliv skupinového 

chování. Význam zkušenosti z WTC (World Trade Centre). 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012429 - ANAL 046913 

KRATOCHVÍL, Václav - KRATOCHVÍL, Michal - NAVAROVÁ, Šárka 

Hašení poţárů a zásahy sloţek IZS v průmyslových zónách. 

In: 112. - 8, 2009, č. 4, příloha s. 1 - 8, 6 obr.  

 Problematika zásahu jednotek poţární ochrany v průmyslových, obchodních a 

skladovacích zónách se zohledněním znalostí funkce a vazeb poţárně bezpečnostních 

zařízení objektů v těchto zónách. Záměrem je zdůraznit nutnost kvalifikace hasičů 

zařazených v jednotkách PO v oboru poţární bezpečnosti staveb a v oblasti znalosti 

funkcí a vzájemných vazeb (systémové integrity) poţárně bezpečnostních zařízení pro 

zásahy a tzv. inteligentních budovách. Charakteristika průmyslových zón z hlediska 

poţárně bezpečnostních staveb. Poţární nebezpečí v průmyslových zónách. 

Systémová integrita poţárně bezpečnostních zařízení. Připojení inteligentních budov 

průmyslových zón na pult centralizované ochrany. Dopravní obsluţnost v 

průmyslových zónách, orientace, kongesce dopravy. Orientace v areálech a objektech  
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průmyslových zón. Dislokace jednotek PO a sloţek IZS. Kamerové systémy v 

průmyslových zónách. Stavební dokumentace, dokumentace poţární ochrany. 

Doporučení pro budoucí projekty průmyslových zón. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2009 

 

012424 - ANAL 046911 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nová publikace ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 8, 2009, č. 4, s. 23, 1 obr.  

Rec. na : Nevládní organizace působící v ochraně obyvatelstva v některých 

evropských zemích [Monografie] / Petr Linhart. - Praha, 2008, Bohumil Šilhánek. 

 V březnu 2009 byla MV GŘ HZS ČR vydána publikace s názvem Nevládní 

organizace působící v ochraně obyvatelstva v některých zemích. Smyslem publikace 

je poskytovat základní informace o nejvýznamnějších nevládních organizacích, 

angaţujících se nějakým způsobem v ochraně obyvatelstva, s důrazem na záchrannou 

činnost, a to při tzv. kaţdodenních událostech a přírodních a antropogenních 

katastrofách ve vybraných deseti státech. Srovnání podle jednotné osnovy. 

CZ - cze: PA: ká/2009 


