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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

 

Název : Bewältigung belastender Ereignisse bei Polizeibeamten \\013077\ 

Autor       : Neugebauer, Uwe 

Autor       : Latscha, Knut 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei und Wissenschaft\. - 2009, č. 3, s. 55 - 62, 2 obr., 3 

tab., lit. 18\\ 

   

Indexované poznámky : Jak se policisté vyrovnávají se stresovými 

situacemi 

  

Č. abstraktu : a046132 

 Text : Zkoumali jsme souvislost mezi způsobem zvládání situace na straně 

jedné a symptomy, vyvolanými extrémní stresovou situací, na straně druhé. 

Vycházeli jsme z hypotézy, ţe neadekvátní způsob zvládání situace vede k 

silnějším a déle trvajícím symptomům. Shromáţdili jsme data u 107 

policistů. V dotazníku byly pouţity "Utrecht Coping List" (UCL) a "Impact 

of Event-Scale" (revidováno, IES-R). Výše uvedená hypotéza byla průzkumem 

potvrzena. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Citizen Police Academies : A Model for Smaller Agencies \\012307\ 

Autor       : Barlow, Scott 

Autor       : Branch, Jim 

Autor       : Close, Gary 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 3 (2009), s. 44 - 45, 2 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Občanské policejní akademie. Výzva pro policejní 

sluţebny 

Č. abstraktu : a046077 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Cizinecká policie rok po Schengenu \\011915\ 

Autor       : Marek, Miroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Hlásí se policie\. - 13, č. 1 (2009), s. 4, obr\\ 

  

Č. abstraktu : a042999 
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 Text : Činnost Sluţby cizinecké policie PČR v schengenských podmínkách z 

pohledu jejího ředitele plk. V. Husáka. Opatření přijatá v uplynulém 

roce. Řešení váţné situace na Inspektorátu cizinecké police Praha. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

 

Název : Čtyři části celku \\012322\ 

Autor       : Vaněk, Jan J. 

Autor       : Šašek, Čestmír 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 4 (2009), s. 30 - 31, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a046898 

 Text : Rozhovor s Č. Šaškem o vzdělávání a sluţební přípravě policistů. 

Přesunutí pravomocí z Ministerstva vnitra ČR na Skupinu vzdělávání, 

sluţební přípravy a sportu PP ČR. Nová koncepce celoţivotního vzdělávání 

příslušníků PČR. Školní policejní střediska. Dokončení příště. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Čtyři části celku \\012607\ 

Autor       : Vaněk, Jan J. 

Autor       : Šašek, Čestmír 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 5 (2009), s. 30 - 31, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a046988 

 Text : Dokončení z minulého čísla. Příprava policistů na brutální 

pachatele. Jazykové vybavení policistů. Sluţební zákroky. Donucovací 

prostředky. Policejní sport. Zdraví policistů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : DiscoverPolicing.org : A Nationwide Online Recruiting Resource 

for the Law Enforcement Profession \\011922\ 

Autor       : Kohlhepp, Kim 

Autor       : Phillips, Tracy 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 1 (2009), s. 46 - 47, 1 obr\\ 

  

Indexované poznámky : DiscoverPolicing.org - Státní náborové středisko 

online pro policejní profesi 

Č. abstraktu : a046043 

 Text : Mezinárodní asociace náčelníků policie (IACP) ve spolupráci s 

ministerstvem spravedlnosti USA vytvořila nové náborové centrum nazvané 

DiscoverPolicing.org. Jeho cílem je stabilizovat image policie, nabídnout 

přesné informace o moţnostech policejní práce a pomocí databáze umoţnit 

všem policejním úřadům v USA lepší kontakt s novými uchazeči. Budování 

policejního týmu je důleţité, ale často obtíţné. Je nutno poskytnout 

jasné a přesné informace o kariéře policisty, o poţadavcích kladených na 

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

názory. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 
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¶Název : Europäische Sicherheit im 21.Jahrhundert : Prävention: 

Grundlagen, Strategie und Technologie. Ein Bericht vom 12.Europäischen 

Polizeikongress in Berlin \\012195\ 

Autor       : Fuchs, Bernd 

Konference  : 12. Europäische Polizeikongress (2009 : Berlin, Německo) 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 3 (2009), s. 138 - 142, 5 obr\\ 

  

Recenze akce       : 12. Europäische Polizeikongress (2009 : Berlin) 

  

Indexované poznámky : Evropská bezpečnost v 21. století. Prevence: 

základy, strategie a technika. Zpráva o 12. policejním kongresu v Berlíně 

Č. abstraktu : a046066 

 Text : Globalizace a internacionalizace kriminality kladou na politiku, 

soudnictví a policii stále větší nároky. Je nutno najít vyváţenost mezi 

svobodou občana na straně jedné a vnitřní, resp. vnější bezpečností na 

straně druhé. 12.evropský policejní kongres v Berlíně sumarizoval 

současnou situaci a naznačil perspektivy mezinárodní spolupráce v 

budoucnu. Všechny přednesené referáty, ať se týkaly politiky, ekonomiky, 

policie nebo soudnictví, měly jedno společné: zachovat národní suverenitu 

a posílit mezinárodní spolupráci. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Fighting in the hole \\011722\ 

Autor       : Bertomen, Lindsey 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 35, č. 11 (2008), s. 70 - 73, 2 

obr\\ 

  

Indexované poznámky : Boj v problematické situaci 

  

Č. abstraktu : a045164 

 Text : Zásady policejního výcviku střelby z pistole v problematických 

situacích, kdy je policista napaden útočníkem zblízka, více útočníky, 

zcela nečekaně, apod. Ze statistik k takovýmto případům z let 1996 aţ 

2005 v USA. Zkušenosti a poznatky z výcviku. Hlavní zásady aktivní 

obranné střelby. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : From a face to a force \\013157\ 

Autor       : Schreiber, Sara 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 3 (2009), s. 10 - 19\\ 

  

Indexované poznámky : Otevřeně k personálnímu stavu 

 

Č. abstraktu : a046524 

 Text : Nábor a výběr nováčků pro policii v USA. Základy a některé 

současné změny v důsledku ekonomických problémů. Význam motivace zájemců, 
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jejich kvalifikace a psychických a fyzických předpokladů. Ze zaměření a 

obsahu přijímacích testů a jejich výslednosti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

Aktualizováno : 01/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

Název : Funkční analýza práce jako progresivní personální nástroj 

\\012997\ 

Autor       : Haluzová, Soňa 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : České vězeňství\. - 2008, č. 4, s. 23 - 24, 2 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047294 

 Text : Funkční analýza práce autora S. Finea z Milwauku v USA je 

metodou, která vede k získávání objektivních informací s vysokou 

eliminací subjektivních prvků. Jedná se o pramen validních informací, 

nezbytných pro aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů. Výsledky 

analýzy jsou všeobecně povaţovány za samozřejmý základ pro rozhodování ve 

všech směrech práce s lidskými zdroji. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Going home at night \\011885\ 

Autor       : Kanable, Rebecca 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 1 (2009), s. 22 - 27, 2 

obr\\ 

  

Indexované poznámky : Noční návraty. Bezpečnost policistů 

 

Č. abstraktu : a045187 

 Text : Údaje z centrálních statistik v USA ke smrti policistů ve sluţbě. 

Roční počty případů smrti policisty a hlavní příčiny. V posledních letech 

výrazně stoupá procento policistů usmrcených v souvislosti s provozem 

motorových vozidel. Tyto případy jiţ převaţují nad počty zastřelených. 

Diskuze k příčinám tohoto trendu. Otázka preventivních opatření, zejména 

v systému přípravy a výcviku. Návrhy a příklady. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Hochschulstudium als Chance für das Image der 

Sicherheitswirtschaft \\013145\ 

Autor       : Brenneisen, Hartmut 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 4 (2009), s. 130 - 132, 2 

grafy, 1 tab\\ 

 

Indexované poznámky : Vysokoškolské studium jako prostředek zlepšení 

image podnikání v bezpečnostních sluţbách 

 

Č. abstraktu : a047436 
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 Text : Zajištění kvalifikačních a profesionálních standardů soukromých 

bezpečnostních sluţeb prostřednictvím umoţnění vysokoškolského studia na 

policejních vysokých školách. Příklad Šlesvicka-Holštýnska. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

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

kariérního postupu kaţdého příslušníka policie, 2. vedoucí k celkovému 

zlepšování image policie \\012155\ 

Autor       : Jedinák, Petr 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 3 (2009), příloha s. 1 - 4, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046866 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Interkulturelle Aspekte in der Polizei 

Autor       : Ahmari, Reza 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 9 (2009), s. 30-31,32-35,36\\ 

  

Indexované poznámky : Interkulturní aspekty v policii 

  

Č. abstraktu : b000030 

 Text : Migrace, resp. imigrace, a její důsledky pro policii. Nutnost 

"otevřené" policie - vstup příslušníků národnostních a jiných menšin do 

řad policie. Výcvikové programy zaměřené na zvládnutí policejních 

činností v multietnickém a multikulturním prostředí. Základní 

interkulturní aspekty: situace ve společnosti, institucionální aspekty, 

úroveň sebereflexe atd. Typické problémy, alternativní řešení a závěrečné 

hodnocení. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

Aktualizováno : 23/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

Název : Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze 

\\013140\ 

Autor       : Zlámal, Jiří 

Autor       : Houšková, Radomíra 

Autor       : Šaroch, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Naše policie\. - 16, č. 8 (2009), s. 10 - 11, 2 obr., 1 tab\\ 

 

Č. abstraktu : a047160 

 Text : V jazykových kurzech, které škola realizuje, příslušníci Policie 

ČR a zaměstnanci MV ČR získávají a prohlubují receptivní i produktivní 

jazykové dovednosti s výraznou vazbou na profesní praxi. Akreditované 

kurzy a jejich zakončení standardizovanou jazykovou zkouškou MV, 

odpovídající úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Specifické typy jazykových kurzů. Tabulka srovnání standardizovaných 

zkoušek MV se stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

(CEFR). Odkaz na webové stránky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Kompetenční roviny ve vzdělávání příslušníků Policie ČR k 

problematice korupce \\012608\ 

Autor       : Sůva, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 5 (2009), příloha s. 1 - 2, 2 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046989 

 Text : Problematika korupce je v policejním vzdělávání přítomná ve třech 

základních kompetenčních rovinách v rovině kognitivní (poznatky-fakta), v 

rovině dovednostní, která předchozí rovinu částečně zahrnuje a přenáší jí 

do aktivit (dovednosti a schopnosti), a v rovině postojové, která je 

určována hodnotami. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Komunikace v krizových situacích \\013433\ 

Autor       : Polesný, Jindřich 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 4, s. 26 - 28, 5 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047848 

 Text : Komunikace v krizových situacích. Dobře zvolený postup jednání 

můţe pomoci odvrátit hrozící násilí či zachránit lidské ţivoty. Základní 

znalosti krizové komunikace mohou být potřebným prostředkem k zamezení 

eskalace násilí. Pojem krizová situace. Pravděpodobné typy krizových 

situací se kterými se můţe řadový policista setkat. Hlavní cíle krizové 

komunikace. Poţadavky na policistu, který bude muset řešit rizikovou 

situaci. Pokračování příště. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Lärm im Funkstreifenwagen \\011867\ 

Autor       : Hans, Johann Markus 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 1 (2009), s. 28 - 33, 18 

grafů, 3 tab., 4 obr\\ 
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Indexované poznámky : Hluk z radiového zařízení v policejních hlídkových 

vozech 

 

Č. abstraktu : a045778 

 Text : Hluk, který nás obklopuje, jeho vliv na ţivotní prostředí. 

Intenzita hluku způsobeného některými zdroji a rizika nadměrného hluku. 

Hluk jako stresor. Hlídková policejní vozidla a hluk v nich, způsobený 

především radiovým zařízením a sirénou. Jeho měření, vlivy. Doporučení z 

výzkumu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Law Enforcement Healthy Marriage and Family Project \\011920\ 

Autor       : Westphal, Gary 

Autor       : Openshaw, Linda 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 1 (2009), s. 48 - 50, 1 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Povolání: policista. Projekt zdravého manţelství a 

rodiny 

 

Č. abstraktu : a046042 

 Text : Rozvodovost v rodinách policistů je jedna z nejvyšších v 

porovnání s lidmi jiných povolání. Ve snaze zlepšit tuto situaci 

vypracovalo policejní oddělení v Mesquitu (v texaském Dallasu) vzdělávací 

program pro policisty a jejich manţelky. Projekt je realizován formou 

krátkých seminářů. Hlavním tématem je specifikum manţelství policistů a 

jejich rodin, tzn. faktory, které nejvíce ovlivňují manţelství policistů: 

Stres a umění zvládat stres. Policejní práce, její vliv na psychiku 

policisty a z toho vyplývající vliv na atmosféru rodinného ţivota. 

Zkreslené představy ţen o práci policisty. Další okolnosti, které mají 

negativní vliv (nejen) na manţelství policistů. Projekt měl mezi 

účastníky příznivou odezvu a bude dále rozvíjen. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Manpower and military employments \\013160\ 

Autor       : Moore, Carole 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 3 (2009), s. 54 - 59\\ 

  

Indexované poznámky : Lidské zdroje a ozbrojené síly 

 

Č. abstraktu : a046527 

 Text : Problematika lidských zdrojů v ozbrojených silách USA, zejména u 

armády a policie, za současného stavu omezených financí. Uplatnění záloh 

a nedostatky v sociálním a pracovněprávním zajištění záloţníků. 

Podrobněji k zákonu USERRA, 38 U.S.C. 4301-4335, z roku 1994. Příklady z 

praxe.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Martin Pecina představil priority, novou strukturu ministerstva a 

problematiku SIS 2 \\012861\ 
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Autor       : Malíková, Jana 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - 2009, č. 5, s. 3\\ 

 

Č. abstraktu : a047090 

 Text : Ministr vnitra Martin Pecina na brífinku (květen 2009) představil 

priority resortu pro období do října 2009. Kromě toho představil novou 

strukturu Ministerstva vnitra, k 1. červnu 2009 dochází k mírné 

organizační změně, ke zvýšení počtu náměstků. Dále informoval, ţe v rámci 

boje proti extremismu vzniknou tři skupiny, které se budou tématem 

zabývat. V první skupině budou policie, ministerstva a tajné sluţby, ve 

druhé legislativci, ve třetí zástupci nevládních organizací a experti. Na 

závěr prezentoval Martin Pecina průběh plnění plánu českého předsednictví 

na vyvedení projektu SIS 2. z krize. Vyvrcholením českého předsednictví 

je Rada, která se bude konat v květnu 2009 v Lucemburku. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : \The \\Media, the Public, and the Law Enforcement Community : 

Correcting Misperceptions \\012924\ 

Autor       : Tooley, Michael 

Autor       : Linkenbach, Jeffrey 

Autor       : Lande, Brian J. 

Autor       : Lande, Gary M. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 6 (2009), s. 62 - 67, 1 obr., 

lit. 4\\ 

  

Indexované poznámky : Média, veřejnost a image policie. Napravování 

zkreslených představ 

 

Č. abstraktu : a046116 

 Text : Průzkum provedený v Montaně v r. 2006 poukázal na různé falešné 

představy, které mají policisté o veřejnosti a naopak. Názor veřejnosti 

není vţdy shodný s názory, které jsou publikovány v masových médiích. 

Výzkum potvrdil naprostou podporu policistům ze strany veřejnosti, pokud 

jde o sniţování kriminality a udrţování veřejného pořádku. Na ulici však 

mají policisté často pocit, ţe opak je pravdou, ţe veřejnost jim 

nedůvěřuje a neoceňuje jejich práci. Tyto představy, případně jejich 

stupňování, mohou mít nebezpečné následky. Rozbor současné situace ze 

sociologického hlediska. Perspektivy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Mental, Physical, nad Behavioral Outcomes Associated With 

Percieved Work Stress in Police Officers \\012893\ 

Autor       : Gershon, Robyn R.M. 

Autor       : Barocas, Briana 

Autor       : Canton, Allison N. 

Autor       : Xianbin, Li 

Autor       : Vlahov, David 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 3 (2009), s. 275 - 289, 

5 tab., lit. 66\\ 

  

Indexované poznámky : Pracovní stres policistů a jeho důsledky na změny 

mentální, fyzické a v chování 

 

Č. abstraktu : a046484 

 Text : Výsledky rozsáhlého výzkumu u policistů v Baltimore, Maryland, 

USA, zaměřeného na příčiny stresové zátěţe ve sluţbě a její důsledky z 

hlediska pracovního výkonu, vztahů na pracovišti a chování, organizace 

práce a pracovního uspokojení. Další psychické i fyzické symptomy, 

syndrom vyhoření. Jiné souvislosti. Přehledy výsledků a poznatky z jiných 

studií. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Naše cesta k eGovernmentu je pro Unii inspirativní \\011812\ 

Autor       : Langer, Ivan 

Autor       : Chlum, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 2 (2009), s. 10 - 12, 3 fot\\ 

 

Č. abstraktu : a045509 

 Text : Na otázky Jiřího Chluma odpovídá ministr vnitra Ivan Langer. 

Úloha našich zemí při výkonu předsednictví v radě EU, Schengenský 

prostor, čím přispěje Česká republika při přípravě plánu pro oblast 

justice a vnitřních věcí, eGovernment, integrovaný záchranný systém s 

důrazem na úlohu policie a hasičů, prostředky z evropských fondů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Not just for driving anymore : Today's modern patrol cars house 

more gadgets than kitchens \\012663\ 

Autor       : Moore, Carole 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 4 (2009), s. 18 - 25, 12 

obr\\ 

  

Indexované poznámky : Z vybavení moderních policejních hlídkových vozidel 

 

Č. abstraktu : a046444 

 Text : Trendy ve vybavení policejních hlídkových vozidel v USA. 

Vybavenost prostředky počítačové a spojovací techniky v USA i jinde ve 

světě. Některé příklady a typy instalovaných nebo vezených přístrojů a 

zařízení a jejich charakteristika. Pouţívaná informační a spojovací 

technika. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

Název : Odborná příprava policistů \\012470\ 

Autor       : Šašek, Čestmír 

Autor       : Vaněk, Jan J. 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 5 (2009), s. 86 - 87, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047011 

 Text : Rozhovor s plukovníkem JUDr. Čestmírem Šaškem, vedoucím odboru 

vzdělávání Policejního prezidia Policie ČR. Reformy policie, vzdělávání, 

nové koncepce celoţivotního vzdělávání, narůstající brutalita pachatelů, 

napadení policistů, fyzická příprava. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Organisational Cooperation: Law Enforcement Agencies Working 

Together \\012860\ 

Autor       : DeLone, Gregory J. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Journal\. - 82, č. 1 (2009), s. 34 - 49, 5 tab., 

lit. 29\\ 

  

Indexované poznámky : Spolupráce bezpečnostních agentur 

 

Č. abstraktu : a046479 

 Text : Práce se zabývá formami spolupráce policií, úřadů šerifa a 

dalších bezpečnostních sluţeb ve státech amerického Středozápadu. Cíle a 

hlavní oblasti spolupráce. Přehled literatury a relevantní problematiky, 

postup vlastního průzkumu. Výsledky průzkumu mezi policejními náčelníky a 

regionálními šerify a jejich analýza. Diskuze a závěry. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Ottawa Strategic Staffing Initiative \\011937\ 

Autor       : Frazer, Debra 

Autor       : Roberts, Knowlton 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 1 (2009), s. 52 - 58, lit. 1\\ 

  

Indexované poznámky : Strategie budování policejního sboru v Ottawě 

 

Č. abstraktu : a046044 

 Text : Formování policejního sboru v Ottawě od období personální krize v 

roce 1995 aţ do současné doby. Přehled jednotlivých období. Ekonomika, 

strategie a koncepce utváření nového policejního personálu. Vypracování 

nového plánu a způsob jeho realizace. Moţnost aplikovat tuto koncepci i v 

jiných organizacích. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Patrol Officer Call for Service Workloads: An Urban and Small 

Town Comparison \\013353\ 

Autor       : Rhodes, Christa N. 

Autor       : Johnson, Richard R. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Journal\. - 81, č. 3 (2008,2009), s. 184 - 195, 2 

tab., lit. 13\\ 
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Indexované poznámky : Přivolání policejní hlídky. Porovnání vytíţenosti 

ve městě a venkovském regionu  

  

Č. abstraktu : a046534 

 Text : Výsledky výzkumu rozdílů v četnosti přivolání policejních hlídek 

a policie ve městech a ve venkovských regionech. Úvod do problematiky a 

výtah z relevantní literatury. Výsledky vlastní studie na základě 

statistik přivolání policie ve 14denním období r. 2006. Analýza 

statistických údajů ze 3 velkoměst a 3 městeček v USA. Tabulkové 

přehledy, diskuze a závěr. Obecně je policie ve velkoměstech vytíţenější. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

Název : Pojem, předmět a systém operatívní činnosti policie \\012835\ 

Autor       : Lisoň, Miroslav 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 2 (2009), s. 127 - 141\\ 

  

Č. abstraktu : a047233 

 Text : Policejní teorie a praxe disponuje potřebným poznáním, které 

charakterizuje existující stav a moţnosti rozvoje operativní činností 

policie i v systému policejního poznání. Systém policejního poznání. 

Empirická a teoretická rovina v systému poznávání. Prvky systému 

policejního poznání. Klasifikační kritéria. Operativní činnost policie. 

Pojem policejní věda. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Police and Citizens Together : The Suwanee PACT Program \\012501\ 

Autor       : Jones, Michael 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 4 (2009), s. 20 - 26, 3 obr\\ 

 

Indexované poznámky : Spolupráce místních občanů s policií. Program PACT 

v Suwanee 

 

Č. abstraktu : a046091 

 Text : Nový program spolupráce občanů s policií byl vypracován v městě 

Suwanee, stát Georgia. Program vznikl z praktických potřeb, protoţe 

Suwanee se změnilo z malého městečka na relativně velké město a bylo tedy 

nutné změnit i systém policejní práce. Podle tohoto programu má nyní 

kaţdé sdruţení majitelů domů svého policistu, na kterého se můţe kdykoliv 

osobně obrátit. Moţné formy komunikace občanů s policistou podle nového 

programu (PACT). Výsledky realizace programu v posledních letech. Jaký 

vývoj lze v budoucnu očekávat. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Policejní strategie při manifestacích na veřejnosti \\012459\ 

Autor       : Protivinský, Miroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 2 (2009), s. 48 - 49\\ 
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Č. abstraktu : a046925 

 Text : Problematika deeskalační strategie. Problém taktiky a způsobů 

postupu, který zaměstnává stále a opakovaně všechny policejní sbory. 

Původ deeskalační strategie. Sedm zásad brokdorfského nálezu. Význam 

pojmu deeskalace. Příklad městské policie v Bernu. Účinky na policejní 

činnost. Hodnocení deeskalační strategie. Závěr. Poznámka recenzenta. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Policie v Maďarsku \\011974\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 2 (2009), s. 12 - 13, 4 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a045962 

 Text : Charakteristika Maďarska. Struktura a organizace maďarské 

policie. V Maďarsku nemají ministerstvo vnitra, které bylo zrušeno v r. 

2006. Jeho úkoly jsou svěřeny ministerstvu justice. Sluţební poměr 

policistů. Vzdělávání, výuka a vzdělávání policistů. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Policisté bez obušků \\011794\ 

Autor       : Koryčanský, Martin 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie Dnes\. - 14, č. 12 (2008), s. 30 - 32, obr\\ 

  

Č. abstraktu : a042980 

 Text : Za účelem předejití násilí na akcích s větším počtem osob byl v 

ČR v r. 2005 vytvořen projekt antikonfliktních týmů (ATK), které nyní 

fungují u všech správ krajů Policie ČR. Vyškolení policistů týmu ve 

specializačních kurzech zaměřených na komunikaci ve stresových a 

zátěţových situacích a zvládání specifik jednání s davem. Okamţik 

nasazení ATK. Nutnost zlepšení psychologické přípravy policistů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Polizeiliche Zusammenarbeit. Die Auswirkungen des Vertrags von 

Lissabon \\012361\ 

Autor       : Martino, Antonio 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

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

  

Indexované poznámky : Policejní spolupráce. Efektivita Lisabonské smlouvy 

 

Č. abstraktu : a046081 

 Text : Analýza Lisabonské smlouvy. Její význam pro jednotlivé evropské 

země. Problémy Lisabonské smlouvy. Budoucnost policejní spolupráce podle 

Lisabonské smlouvy. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 
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Název : Privátní dohled nad veřejnou bezpečností a pořádkem \\012025\ 

Autor       : Novák, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 57 - 59\\ 

 

Č. abstraktu : a045989 

 Text : Znakem fungujícího demokratického uspořádání státu se stává stav, 

kdy novodobá bezpečnost a péče o zachování veřejného pořádku je 

vykonávána ne pouze lidmi zpravidla označovanými jako policisté, ale také 

velkým počtem soukromých zaměstnanců , stráţných, bezpečnostních agentů, 

soukromých pátračů atd. Moderní privatizační trendy v oblasti dohledu na 

veřejný pořádek. Výzkumy SBS. Pokračování příště. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Privátní dohled nad veřejnou bezpečností a pořádkem \\012490\ 

Autor       : Novák, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 2 (2009), s. 57 - 59\\ 

  

Č. abstraktu : a046939 

 Text : Pokračování z č. 1/2009. Veřejný sektor. Privátní policie 

(bezpečnostní sluţba - BS). Nároky na právní prostředí, v němţ působí BS. 

Realizace odpovědnosti za bezpečnostní činnost. Modely spolupráce, 

bezpečnostní výzkum. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Protiteroristické jednotky - Černá Hora : Za pár let na vysoké 

úrovni \\013088\ 

Autor       : Uher, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 8 (2009), s. 16 - 18, 8 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047150 

 Text : Protiteroristická jednotka Černé Hory SAJ, její vznik. Základem 

byli příslušníci zásahové jednotky policie z Podgorice. Úkoly jednotky v 

současnosti, zásahy proti organizovanému zločinu. Výstroj, vybavení, 

výzbroj, výběr a výcvik jednotek SAJ. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Předsednictví ČR Radě EU z pohledu Policie ČR \\013397\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 9 (2009), s. 9 - 16, 8 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047834 

 Text : Od 1.1.2009 převzala ČR od Francie své první předsednictví Radě 

EU. Tento půlroční mandát vypršel ke dni 30.6.2009, kdy roli ČR převzalo 

Švédsko. Výkon předsednictví spočíval v zastupování celé Evropské unie, 

vedení jednání ve strukturách Rady EU, vystupování jménem EU na jednáních 
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vůči dalším institucím, jako je Evropská Komise či Evropský parlament, a 

reprezentace EU v jednáních se třetími zeměmi a u mezinárodních 

organizací. Pracovní skupina Rady EU pro policejní spolupráci. Ad hoc 

pracovní skupina Rady EU pro výměnu informací. Pracovní skupina Rady EU - 

VISA podskupina VISION. Pracovní skupina Rady EU Hranice.  Další pracovní 

skupiny Rady EU. Priority a dosaţené cíle českého předsednictví. Boj 

proti terorismu a organizovanému zločinu. Hodnocení Schengenu. Ochrana 

hranic. Správní Rada Europolu. European Police Chift Task Force (EPCTF). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Předsednictví EU 2009 \\011730\ 

Autor       : Linhartová, Dagmar 

Autor       : Martinů, Oldřich 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 1 (2009), s. 6 - 7, 1 obr\\ 

Č. abstraktu : a045892 

 Text : Předsednictví ČR v Evropské unii bylo zahájeno 1.1.2009. Je to 

významná událost nejen pro všechny obyvatele ČR, ale také pro Policii ČR. 

Základní principy, kterými se bude PČR v této době řídit. Hlavní úkol 

policie. Bezpečnostní opatření při mimořádných akcích. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Předsednictví EU 2009. Síla je v informacích \\012734\ 

Autor       : Tkadlecová, Renata 

Autor       : Bureš, Jan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), s. 6 - 7, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046992 

 Text : Aktivity EU a Českého předsednictva v oblasti policejní 

spolupráce při výměně informací, konkrétně s činností k tomuto účelu 

zřízené Ad hoc pracovní skupiny Rady EU pro výměnu informací. Historie Ad 

hoc pracovní skupiny a její cíle. Stručné představení nových právních 

nástrojů EU v oblasti výměny informací (Prümské rozhodnutí, Švédské 

rámcové rozhodnutí). Činnost Ad hoc pracovní skupiny pro výměnu 

informací. Další aktivity. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Qualitätsanforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung \\012231\ 

Autor       : Warnecke, Volker 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 3 (2009), s. 145 - 148\\ 

  

Indexované poznámky : Nároky na kvalitu policejní práce při potírání 

kriminality 

 

Č. abstraktu : a046069 

 Text : Současný svět práce a pracovních vztahů je charakterizován pojmy 

jako globalizace, moderní komunikační a informační technologie, nové 
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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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Reforma PČR a její některé aspekty pohledem z praxe \\012890\ 

Autor       : Šulcek, Vilém 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Naše policie\. - 16, č. 6 (2009), s. 4 - 5\\ 

 

Č. abstraktu : a047116 

 Text : Lidské zdroje, katalog policejních činností a současná personální 

situace u PČR. OO PČR a objem nepolicejní činnosti, problematika 

doručování pro soudy a jiné instituce, novela zákona. Police a 

zajišťování sportovních akcí. Problematika neobsazených vedoucích míst na 

základních útvarech, otázky financování. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Řekli nám ke spolupráci s členskými státy Europolu \\012452\ 

Autor       : Hrazdíra, Dušan 

Autor       : Grégr, Vratislav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 2 (2009), s. 57 - 60, 4 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046924 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Řekli nám ve VPŠ MV v Brně; Platí zde heslo škola hrou  

Autor       : Pivodová, Jitka 

Autor       : Pospíšil, Adolf 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 59-61, 1 il\\ 

 

Č. abstraktu : b000054 

 Text : Rozhovor s A. Pospíšilem, zástupcem ředitele Vyšší policejní 

školy MV ČR v Brně o provozu školy, základní odborné přípravě, 

specializačních kurzech, o studentech. Závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

Název : Se zfetovanými nediskutuji ... 

Autor       : Hrazdíra, Dušan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 61-62, 3 il\\ 

 

Č. abstraktu : b000055 

 Text : Policisté se na Vyšší policejní škole MV v Brně (VPŠ MV) učí 

nejen etice a psychologii, ale také různým typům komunikace 

prostřednictvím transakční analýzy, coţ je ve své podstatě zhodnocení 

konkrétní situace policistou a zvolení takového způsobu podání informace 

občanovi, aby nevznikl konflikt. Způsob jednání policisty během různých 

situací, se kterými se v praxi můţe setkat, je součástí hodnocení u 

závěrečných zkoušek VPŠ MV v Brně. Průběh zkoušky. Závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

Název : Security Officers' Perpectives on Training \\013298\ 

Autor       : Manzo, John 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 

  

Seriál : Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice\. - 51, č. 

3 (2009), s. 381 - 410, lit. 50, 1 příl\\ 

  

 Indexované poznámky : Perspetivy výcviku příslušníků soukromých 

bezpečnostních agentur 

  

Č. abstraktu : a046531 

 Text : Problematika řádného výcviku příslušníků SBS, podrobněji k 

situaci v Kanadě. Statistiky a analýza poznatků z průzkumu mezi 

příslušníky SBS. Výběr z odpovědí, diskuze a doporučení. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Specifičnost policejní subkultury \\012741\ 

Autor       : Nesvadba, Petr 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), příloha s. 11 - 13\\ 

 

Č. abstraktu : a046999 

 Text : Policie jako specifický druh profesní subkultury. Rysy policejní 

subkultury a vliv na pohled policisty na okolní svět. Shrnutí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Společný výcvik české a německé policie : Zásahové jednotky 

mezinárodně proti zločinu \\013423\ 

Autor       : Uher, Martin 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 48 - 49, 7 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047637 

 Text : Spolupráce mezi policejními jednotkami států, důraz na vzájemné 

porovnávání základních taktických postupů. 19. a 23. dubna 2009 se 

uskutečnilo cvičení "Josefov 2009", kde probíhal společný výcvik Zásahové 
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jednotky Krajského ředitelství Policie Východočeského kraje a jednotky 

SEK z německého Hannoveru. Předvádění základních taktických postupů v 

akcích, pyrotechnika, vyuţívání zbraně a munice, rozvoj dalších moţností 

spolupráce. 

Zdroj : 013423 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Step Up to Law Enforcement : A Successful Strategy for Recruiting 

Women into the Law Enforcement Profession \\012925\ 

Autor       : Tuomey, Lianne M. 

Autor       : Jolly, Rachel 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 76, č. 6 (2009), s. 67 - 73, 1 obr., 

lit. 7\\ 

  

Indexované poznámky : Staň se policistkou. Úspěšná strategie náboru ţen 

do policejních sluţeb 

 

Č. abstraktu : a046117 

 Text : Přijímání ţen k policii v USA. Statistika z let sedmdesátých a 

osmdesátých. Důvody proč jsou ţeny přijímány k policii. Některé výhody: 

při řešení krizových situací nepouţívají fyzickou sílu tak často, jako 

jejich kolegové, mají jiný přístup k případům domácího násilí, jiný styl 

komunikace s lidmi, atd. Perspektivy dalšího přijímání ţen k policii USA. 

Druhy přijímacích testů. Výsledky programu "Step Up to Law Enforcement". 

Názory některých adeptek. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Struktura, organizace a úloha policie v Nizozemí \\012971\ 

Autor       : Hrinko, Martin 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 3 (2009), s. 65 - 69, 11 

obr., lit. 3\\ 

  

Č. abstraktu : a047286 

 Text : Bezpečnostní politika v Nizozemí. Základní úkoly nizozemské 

policie v obecné rovině. Organizace a struktura nizozemské policie. Práce 

dobrovolníků. Systém sluţby a legislativní ochrana policistů. Pracovní 

podmínky, sluţby a základní vybavení, výstroj. Péče o kvalitu policejní 

práce. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Systemowe i organizacyjne aspekty wspólpracy policyjnej paňstw 

obszaru Schengen \\001698\ 

Autor       : Safjaňski, Tomasz 

Autor       : Zach, Dariusz 

  

Jazyk         : polsky \\pol\ 

  

Seriál : Przeglad policyjny\. - 16, č. 1 (2006), s. 182 - 198, 2 scémata, 

1 tab\\ 
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Indexované poznámky : Systémové a organizační aspekty policejní 

spolupráce v schengenském prostoru 

 

Č. abstraktu : a001871 

 Text : Schengenská dohoda jako součást unijního acquis. Podstata 

Schengenské dohody (hraniční kontroly, společná vízová politika, úzká 

spolupráce policejních a celních orgánů atd.). Vytvoření a struktura 

informačních systémů (SIS, SIS , KSI, SIRENE), jejich fungování a 

společný kontroní orgán. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : V roce 10 \\013388\ 

Autor       : Javor, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 8 (2009), s. 46 - 47, 3 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047831 

 Text : Desáté výročí zahájení činnosti Europolu. Vznik Europolu. Změna 

na postu ředitele. Národní jednotka Europolu. Moţnosti spolupráce. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Vize o pěti P \\013401\ 

Autor       : Vaněk, Jan J. 

Autor       : Poţár, Josef 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 9 (2009), s. 30 - 31, 2 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047836 

 Text : Rozhovor s děkanem J. Poţárem, Fakulty Bezpečnostního Managementu 

Policejní akademie ČR v Praze. Obory FBM. Výuka, vzdělání studentů. 

Vzdělávání učitelů a zaměstnanců FBM. Vize FBM - pět zásad. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Výběr uchazečů na pracovní místa policistů \\012742\ 

Autor       : Salvet, Leo 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), příloha s. 14 - 16, lit. 10\\ 

 

Č. abstraktu : a047000 

 Text : Výběr pracovníků podle nejnovějších vědeckých poznatků. Pojetí a 

úkoly výběru. Posuzování uchazeče jako klíčový problém výběru. Kritéria 

výběru, validita a spolehlivost prediktorů. Fáze výběru pracovníků. 

Metody výběru pracovníků a jejich pouţití. Politika a zásady výběru 

pracovníků. Úloha personalisty a vedoucího pracovníka při výběru. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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Název : Vzdělávací program vyššího odborného studia na Vyšší policejní 

škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze : K zásadním 

reformám v odborném školství v ČR patří bezesporu přechod na 

strukturovaně uspořádané studium a evropsky uznávaná absolutoria vyššího 

stupně vzdělávání \\012891\ 

Autor       : Zlámal, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Naše policie\. - 16, č. 6 (2009), s. 6 - 7, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047117 

 Text : Zřízení vyšších policejních škol a akreditace jejich vzdělávacích 

programů jako nutná reakce nejen na zvyšující se poţadavky strategických 

zákazníků a novou legislativu v oblasti odborné kvalifikace policistů, 

ale i na celkový pohyb, k němuţ dochází v Evropě. Vyšší policejní škola a 

Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, akreditace, škola 

pod UNESCO, vzdělávací programy. Realizace dalšího vzdělávání zaměstnanců 

Ministerstva vnitra, koncepce, cíl studia, absolutorium. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

 

 

Název : Co je obsahem novely občanského soudního řádu? \\012894\ 

Autor       : Pohl, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 5 (2009), s. 2 - 15\\ 

Č. abstraktu : a047118 

 Text : Základní přehled o změnách zákona č. 7/2009 Sb., kterým je změněn 

zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. občanský soudní 

řád. Zákon nabývá účinnosti od 1. července 2009. Přechodná ustanovení 

zákona, změny v jednotlivých částech zákona. Doručování, změny u místní 

příslušnosti soudu, přípravné jednání, dokazování, náklady řízení, soudní 

rozhodnutí, řízení o dědictví, opravné prostředky, řízení o výkon 

rozhodnutí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Co můţe a nemůţe exekutor \\013044\ 

Autor       : Abrahámek, Jan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Sociální práce/Sociálna práca\. - 9, č. 2 (2009), s. 45\\ 

 

Č. abstraktu : a047138 

 Text : Činnost, úkoly exekutora, rozhodování soudu, exekuce po zahájení 

insolvenčního řízení zveřejněním vyhlášky, způsoby provedení exekuce. 

Odpovědnost exekutora za škodu, kterou způsobil při exekuční nebo další 

jím prováděné činnosti on sám, nebo jeho zaměstnanci. Kompetence. 
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Název : Dobré mravy a právní úkony \\012543\ 

Autor       : Protivinský, Miroslav 

Autor       : Louda, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - 2009, č. 5, s. 57 - 60\\ 

 

Č. abstraktu : a046473 

 Text : Pojem dobré mravy v německém právním řádu (občanském právu, právu 

správním, policejním i trestním). Problematika je uvedena v obecné 

rovině, zkráceně jsou uváděny příklady a podstata judikátů německých 

soudů, Spolkového soudního dvora BGH, a také Spolkového ústavního soudu 

BVerfG. Např. z občanského a obchodního práva k případům nadměrného 

zvýhodnění (v rozporu s dobrými mravy), lichvářským obchodům, právním 

aktům k poškození třetích osob. Ze správního práva pak příklad z oblasti 

obecného práva policejního a pořádkového. Z trestního práva příklad újmy 

na zdraví a příklad majetkového deliktu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

Aktualizováno : 02/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Dokdy lze ve sporu tvrdit a prokazovat po 1. 7. 2009 \\013279\ 

Autor       : Svoboda, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 26 - 

29\\ 

 

Č. abstraktu : a047173 

 Text : Od 1. 7. 2009 musí strany civilního sporu tvrdit pro rozhodnutí 

podstatné skutečnosti a důkazy nejpozději do okamţiku skončení prvního 

jednání, které soud ve věci nařídil. Zpochybnitelnost věrohodnosti 

důkazů, nepoučenost o koncentraci, včasné neprokázání "bez své viny" 

účastníka, koncentrační nejasnosti. Výklad pojmů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním státě (1991) a 

jeho osudy \\012834\ 

Autor       : Novotný, Oto 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 2 (2009), s. 121 - 126\\ 

Č. abstraktu : a047232 

 Text : Po roce 1989 došlo v Československu k mimořádnému vzestup 

kriminality. Český helsinský výbor na základě expertiz skupiny 

kriminologů tehdy přijal dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním 

státě", který obsahoval základní kriminálněpolitická a trestněpolitická 

doporučení pro novou společenskou situaci. Republikový výbor pro preveci 

kriminality (RVOK) - usnesení č. 617 (1993). Kriminální preventivní 

programy. Krátkodobá a dlouhodobější opatření. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva 

\\013055\ 
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Autor       : Sehnálek, David 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 8 (2009), s. 785 - 808, lit\\ 

 

Č. abstraktu : a046499 

 Text : Pojem effet utile (v angličtině effectiveness principle - česky 

uţitečnost komunitárního práva, uţitný účinek, uţitečný účinek, pravidlo 

plné účinnosti, plná účinnost). Effect utile znamená dosaţení maximálního 

účinku dané právní úpravy z hlediska jejího smyslu a účelu. Metody 

výkladu komunitárního práva a význam effect utile. Právo komunitární a 

vnitrostátní a jejich poměr. Uplatnění effect utile v rozhodnutích 

Evropského soudního dvora a jinak. Normativní zakotvení této doktríny a 

závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Evropská kritická infrastruktura \\011779\ 

Autor       : Hanzlíková, Helena 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 1 (2009), s. 28 - 29, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a045914 

 Text : Pojem Evropské kritické infrastruktury odráţí snahu orgánů 

Evropské unie o zabezpečení plynulého chodu klíčových prostředků, systémů 

a jejich částí, tj. kritické - ţivotně důleţité - infrastruktury, 

umístěných v členských státech EU a majících závaţný přeshraniční dopad 

na nejméně dva členské státy. Zelená kniha. Návrh směrnice. Členění 

sdělení o EPCIP - 3 oblasti. Definice Evropské kritické infrastruktury. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu 

soukromém \\011875\ 

Autor       : Pauknerová, Monika 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 2 (2009), s. 121 - 139\\ 

Č. abstraktu : a045181 

 Text : Příspěvek je součástí výzkumného projektu č. 407/08/0188, s 

podporou Grantové agentury ČR. Vliv evropského práva na mezinárodní právo 

soukromé. Kolizní spravedlnost a materiální spravedlnost v mezinárodním 

právu soukromém. Principy autonomie a neutrality jako výrazné rysy 

mezinárodního práva soukromého. Otázky souladu norem mezinárodního práva 

soukromého s obecnými principy práva ES, EU. České právo. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Exploring Patterns of Court-Ordered Mental Health Services for 

Juvenile Offenders \\012878\ 

Autor       : Janku, Anne Dannerbeck 

Autor       : Yan, Jiahui 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 4 (2009), s.402 - 419, 

3 tab., lit. 43\\ 

  

  

Indexované poznámky : Zkoumání způsobů soudního nařizování léčby mentálně 

postiţených  

Č. abstraktu : a046480 

 Text : Problematika nestrannosti rozhodování o soudním nařízení léčby 

mentálně nemocných mladistvých delikventů různých etnik, zejména bělochů 

a afroameričanů. Seznámení s výsledky předchozích studií. Metoda 

zjišťování přístupů soudního systému v Missouri, USA. Zpracování výsledků 

ze statistik za rok 2005 k více neţ 3 tisícům případů. Z analýz výsledků 

matematického modelování a následného průzkumu v r. 2007. Příčiny určité 

míry předpojatosti a moţnosti nápravy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Finančná a hospodárska kríza z pohl'adu finančného práva 

\\012701\ 

Odpovědnost : Ladislav Balko 

Autor       : Balko, Ladislav 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 6 (2009), s. 631 - 652, lit\\ 

Č. abstraktu : a046452 

 Text : Příčiny, příznaky a charakteristiky finanční krize, včetně té 

současné. Evropská unie ke krizovým jevům od začátku r. 2008. Reformní 

programy a otázka regulace finančních trhů. Úloha práva v reflexi a 

řešení důsledků krizí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Hodnocení dopadů právní regulace (RIA) : Obsahová hlediska a 

forma \\013283\ 

Autor       : Matula, Miloš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 17 (2009), s. 15\\ 

Č. abstraktu : a047177 

 Text : RIA je hodnocení, které se v první řadě vztahuje k obsahu 

navrhovaného právního předpisu. V uvedeném smyslu zasahuje posouzení 

dopadů regulace daleko více do věcné podstaty a cíle úpravy neţ izolované 

zkoumání legislativně technických nebo finančních aspektů. V naposled 

zmíněných případech jde především o okolnosti podmiňující kvalitu formy 

právního předpisu a moţnosti jeho realizace. Hodnocení dopadů právní 

regulace, smysl hodnocení RIA, cíl zavedení RIA do legislativního 

procesu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Hodnocení dopadů právní regulace (RIA) : Významný prvek 

legislativního procesu na vládní úrovni \\013316\ 

Autor       : Matula, Miloš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 16 (2009), s. 7\\ 

Č. abstraktu : a047190 

 Text : Hodnocení dopadů právní regulace (RIA) se stalo součástí 

legislativního procesu v ČR v listopadu 2007 na základě zkušeností orgánů 

EU a většího počtu západoevropských států včetně Velké Británie a 

Německa. Obecná vlastnost procedur zvyšujících kvalitu legislativy v 

demokratickém právním státě, mírné zvýšení administrativní zátěţe, 

veřejná správa a RIA jako zvýšení objektivity legislativního procesu v 

ČR. RIA a EU. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

Název : Inštitúty zaistenia a konfiškácie majetku pochádzajúceho z 

trestnej činnosti v belgickom trestnom práve \\012422\ 

Autor       : Stieranka, Jozef 

Autor       : Debnárová-Zimanová, Nina 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 4 (2009), s. 23 - 28\\ 

Č. abstraktu : a046625 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Integrita v justici a boj proti korupci \\012337\ 

Autor       : Hrdličková, Ivana 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 3 (2009), s. 36 - 37\\ 

  

Č. abstraktu : a046619 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Jak překonat příkrost nového reţimu doručování soudních 

písemností \\012792\ 

Autor       : Svoboda, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 6 (2009), s. 1 - 5\\ 

Č. abstraktu : a047067 

 Text : Nový systém doručování soudních písemností, který od 1. července 

2009 zavádí tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. 
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Novela přenáší odpovědnost za výsledek doručování soudních písemností 

přímo a bezvýhradně ma adresáty. Doručování písemností na tzv. "adresu 

pro doručování" fikcí, tj. uloţením na poště nebo vyvěšením na úřední 

desce soudu. Informace kdo můţe doručení zpochybnit, formální vady během 

doručování, kdo rozhoduje o neúčinnosti.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Judikatura Evropského soudního dvora \\013161\ 

Autor       : Šmejkal, Viktor 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 32 - 

54\\ 

  

Č. abstraktu : a047162 

 Text : Rozsudky Soudního dvora v roce 2009. Ţádosti vnitrostátních soudů 

o výklad práva. Hospodářská soutěţ, celní právo, sociální právo, svoboda 

usazování, volný pohyb osob, volný pohyb zboţí, komunitární právo a 

vnitrostátní ochrana spotřebitele, komunitární svobody volného pohybu, 

nové případy (výběr). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : "Juge de proximité" a jeho zakotvení ve francouzském justičním 

systému \\012341\ 

Autor       : Zahradníková, Radka 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 4 (2009), s. 32 - 38\\ 

 

Č. abstraktu : a046621 

 Text : 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.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

 

Název : Jugendschutz im Internet - Verfassungsrechtlich bedenklich, 

rechtspolitisch ungenügend \\012049\ 

Autor       : Naumann, Kolja 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Zeitschrift für Rechtspolitik\. - 42, č. 2 (2009), s. 44 - 46, 

lit. 11\\ 

  

  

Indexované poznámky : Ochrana mládeţe na internetu. Z ústavněprávního 

hlediska pováţlivá, z hlediska právní politiky nedostačující 

 

Č. abstraktu : a046054 

 Text : V poslední době se mnoţí stíţnosti na vliv pornografických 

materiálů (zvláště na internetu) na mládeţ. V tomto příspěvku řešíme 

otázku, jestli je německá právní politika za těchto okolností ještě 
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aktuální, nebo jestli je nutno provádět rozsáhlé reformy. Současný právní 

stav. Ústavněprávní zhodnocení. Úvahy z hlediska právní politiky. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Justice in a Time of Terror \\013386\ 

Autor       : Hudson, Barbara 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\British Journal of Criminology\. - 49, č. 5 (2009), s. 

702 - 717, lit. 46\\ 

   

Indexované poznámky : Justice a spravedlnost v době teroru 

Č. abstraktu : a046543 

 Text : Z diskuzí nad oprávněností některých sporných metod uplatňovaných 

v rámci boje proti teroru a terorismu. Problematika spravedlivé justice a 

legality. Otázky spravedlivé a nespravedlivé války. Sporné vyšetřovací 

metody, lidská práva a demokratické hodnoty. Závěrečné komentáře. 

 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Kdy je norma kogentní a kdy dispozitivní? 

Autor       : Beran, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 19 (2009), s. 685-692\\ 

Č. abstraktu : b000018 

 Text : Důleţitost určení charakteru normy jako normy kogentní či 

dispozitivní - určení, co je dovoleno a co je zakázáno. Převaţujícím 

kritériem stanovení kogentnosti či dispozitivnosti je povaha příslušného 

ustanovení. Předmět a cíl zkoumání, pojmové vymezení kogentnosti a 

dispozitivnosti norem. Smlouvy a jejich přípustnost jako předpoklad 

dispozitivnosti právní normy. Úroky z prodlení a jejich povaha.  

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

Aktualizováno : 23/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

Název : Kritická infrastruktura v dokumentech Slovenské republiky 

\\012038\ 

Autor       : Šilhánek, Bohumil 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Monitor zahraničního odborného tisku\. - 2008, č. 4, s. 5 - 6\\ 

  

  

Poznámky : Civilná ochrana, 2008, č. 6 

 

Č. abstraktu : a045996 

 Text : Slovenská republika jako členská země EU se účastní na tvorbě 

všech dokumentů, týkajících se kritické infrastruktury a především na 

jejich implementaci v národních podmínkách. Z širšího hlediska se 

problematika kritické infrastruktury dotýká celé řady jiţ přijatých 

právních předpisů SR, počínaje Ústavou SR, dále zákony o civilní ochraně 

obyvatelstva, o řízení státu v krizových situacích mimo války, o 
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bezpečnosti státu v období války, výjimečného stavu a nouzového stavu a 

také zákona o prevenci závaţných průmyslových havárií. Dokumenty, 

zabývající se touto problematikou. Koncepce kritické infrastruktury ve 

Slovenské republice. Národní program pro ochranu a obranu kritické 

infrastruktury ve Slovenské republice. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Kybernetická trestná činnost v mezinárodních dokumentech a v 

dokumentech ES/EU \\013307\ 

Autor       : Volevecký, Petr 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 7 - 8 (2009), s. 26 - 38\\ 

Č. abstraktu : a046655 

 Text : Materiál přináší úplný komentovaný přehled všech dokumentů, které 

v posledních desetiletích přijala Rada Evropy a instituce Evropské unie 

ve snaze přispět zásadním způsobem k ochraně společnosti před hrozbou 

kybernetické kriminality, která se šíří velmi rychle moderními 

komunikačními prostředky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Lhůty \\013405\ 

Autor       : Montag, Jan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 7 - 8 (2009), s. 49 - 63\\ 

Č. abstraktu : a046659 

 Text : Přehled lhůt zakotvených v trestním řádu (ve znění účinném od 1. 

7. 2009) a přehled lhůt zakotvených v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeţe.                                                                                                                                                                                                    

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

\\012440\ 

Autor       : Rezková, Marie 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 3 (2009), s. 11 - 16\\ 

Č. abstraktu : a046311 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Náhrada újmy z předběţného opatření \\012081\ 

Autor       : Čurda, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 1 (2009), s. 22 - 25\\ 

Č. abstraktu : a045554 

 Text : Kasuistika sporu, nařízení předběţného opatření. Zamítnutí ţaloby 

o uloţení povinnosti ţalovaného zaplatit ţalobci náhrady újmy, která mu 

vznikla v důsledku předběţného opatření. Paragraf 77, odst. 3 o.s.ř., 

později paragraf 77a o.s.ř. Újmu, domáhanou ţalobcem, představuje téţ 

ušlý zisk za výrobu a neprodání kalendářů v důsledku nekalé soutěţe. 

Napadení rozsudku, odvolací soud, nové rozhodnutí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Nařízení obce v přenesené působnosti - nález Ústavního soudu Pl. 

ÚS 27/06 : Trţní řád a obecní normotvorba \\013330\ 

Autor       : Kroupa, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 16 (2009), s. 12 - 13, 2 obr.\\ 

 

Č. abstraktu : a047196 

 Text : Ústavní soud se při svém posuzování ústavní konformity obecní 

normotvorby zabývá nejen obecně závaznými vyhláškami, které obce vydávají 

v rámci své samostatné působnosti, ale také se předmětem jednání stávají 

nařízení obce, vydaná na základě působnosti přenesené, tedy v rámci 

zprostředkovaného výkonu státní moci. Oprávněním obce se v nedávné době 

stalo také vydání trţního řádu ve smyslu ţivnostenského zákona pro dané 

území. Rozdíl mezi předmětným nařízením a obecně závaznou vyhláškou obce, 

vydanou v samostatné působnosti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Nastal jiţ čas pro pojízdné soudy? \\012929\ 

Autor       : Kučera, Pavel 

Autor       : Ptáček, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 6 (2009), s. 3 - 4\\ 

Č. abstraktu : a046644 

 Text : Autoři reagují na nové návrhy MV v boji proti extremismu - 

zavedení tzv. mobilních soudů a mobilních cel, kde by se přímo na místě 

extremistických akcí řešil trestní postih těch, kteří by porušili zákon. 

Je upozorněno na řadu problémů, které by byly s takovým institutem 

spojeny. Konstatováno, ţe jsou nedostatečně vyuţívány současné moţnosti 

prevence i represe v oblasti zabránění dalšímu šíření extremismu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Několik úvah nad trestním zákoníkem, aneb co dokáţe jeden 

pozměňovací návrh \\012125\ 

Autor       : Kučera, Pavel 

Autor       : Ptáček, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 3 (2009), s. 3 - 5\\ 
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Č. abstraktu : a046650 

 Text : Historický vývoj kriminalistické daktyloskopie, její vyuţití. 

Původní rozdělení daktyloskopické sbírky na DEKA a MONO aţ do 

devadesátých let minulého století. Spuštění automatizovaného 

daktyloskopického systému AFIS 2000 v Kriminalistickém ústavu Praha. Tři 

základní pravidla daktyloskopie. Trend zaměřování se na tzv. holistický 

přístup - určení individuální identifikace na základě hran a potních 

kanálků papilárních linií. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Nový antidiskriminační zákon a zákoník práce \\013247\ 

Autor       : Jouza, Ladislav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 12 - 

18\\ 

Č. abstraktu : a047170 

 Text : Zastřešující zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací, přijatý dne 17. června 2009. V novém zákoně je 

zapracována řada směrnic EU. Směrnice Rady 2000/78/ES, další směrnice o 

přímé a nepřímé diskriminaci, pronásledování a obtěţování, dále pozitivní 

diskriminace, rovnost podle zákoníku práce, rovnost v odměňování, obrana 

proti diskriminaci a další. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

Název : O podstatě a postavení procesního práva \\012919\ 

Autor       : Zoulík, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 12 (2009), s. 419 - 425\\ 

Č. abstraktu : a046385 

 Text : Rozlišení hmotného a procesního práva. Koncepce samostatnosti 

procesního práva v rámci právního řádu: samostatnost jednotlivých druhů 

řízení vůči hmotnému právu a aplikace pojetí samostatnosti procesního 

práva na všechny druhy procesu (civilní, trestní, správní). Místo 

procesního práva v systému práva. Praktické vyuţití poznatků o procesním 

právu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : O pojistném právu z hlediska změny evropských předpisů o právu 

rozhodném pro smluvní závazky \\012080\ 

Autor       : Bělohlávek, Alexander 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 1 (2009), s. 2 - 21\\ 

Č. abstraktu : a045553 

 Text : Význam pojištění z pohledu hospodářské a podnikatelské praxe a 

jeho nadnárodní rámec. Právní stav před účinností nařízení, kolizně 

právní úprava obsaţená ve směrnicích, závazky z pojistných smluv. Druhy 

pojistného rizika. Poznámky s odkazy na literární prameny. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 
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Název : Obhájce obviněného a jeho svoboda projevu \\012419\ 

Autor       : Kučera, Pavel 

Autor       : Ptáček, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 4 (2009), s. 3 - 5\\ 

Č. abstraktu : a046622 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Organické vlastnosti práva \\012699\ 

Autor       : Buzek, Lukáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 6 (2009), s. 553 - 591, lit\\ 

Č. abstraktu : a046450 

 Text : Teoretický článek, zabývá se organickými vlastnostmi práva -  

jako sadou vlastností práva pramenící z formální a obsahové konstrukce 

jeho norem. Obecné vlastnosti práva a organické vlastnosti právní normy, 

proměny práva a právní rámec. Cílenost právní úpravy. Zkoumání oblasti 

realizace práva z hlediska organických vlastností práva. Průvodní jevy 

realizace práva. Aplikace práva. K významu obsahové a formální konstrukce 

právní normy pro její ţivotnost, způsob realizace, aplikaci a 

interpretaci. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Poskytování kopií dokumentů ve světle práva na spravedlivý proces 

a práva na informace \\012287\ 

Autor       : Černín, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 2 (2009), s. 93 - 103, lit. 16\\ 

Č. abstraktu : a046075 

 Text : Článek vychází ze stanovisek a zkušeností veřejného ochránce práv 

(ombudsmana). Jakým způsobem je nutné při posuzování ţádosti rozlišovat, 

zda jde o ţádost o informace nebo o ţádost účastníka řízení či jiné osoby 

o získání přístupu ke spisu. V českém právním řádu přetrvávají 

ustanovení, která brání získávání kopií dokumentů ze správních spisů. 

Jedná se v prvé řadě o ustanovení, která bez zjevného smyslu pořízení 

kopie zapovídají, aniţ by přitom bylo vyloučeno samo vizuální seznámení 

se s ním (ş 168 stavebního zákona a ş 23a zákona o azylu). Druhou skupinu 

pak tvoří předpisy, které s pořízením kopií spojují povinnost uhradit 

nepřiměřeně vysokou finanční částku (zákon o správních poplatcích). 

Některé absurdní situace, které tato právní úprava produkuje, je moţno 

překlenout výkladem. Jiné však lze řešit pouze její novelizací. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Postavení elektronického dokumentu v českém právu \\012756\ 

Autor       : Lechner, Tomáš 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 3 (2009), s. 164 - 181, lit. 74\\ 

 

Č. abstraktu : a046112 

 Text : Problém terminologie v oblasti elektronických dokumentů. Pojmy 

dokument, záznam, písemnost, listina, spis atd. v tradiční a nové 

terminologii. Autenticita a vyuţití elektronických dokumentů. Omezená 

trvanlivost těchto dokumentů a dosud ne zcela vyřešená elektronická 

archivace. Diskuse o zákonu č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, který nabude účinnosti 1.července 2009. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych 

spoločenstiev/Európskej únie \\012505\ 

Autor       : Ďurechová, J. 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 1 (2009), s. 29 - 40\\ 

 

Č. abstraktu : a044912 

 Text : Postavení Soudního dvora Evropských společenstev v procesu 

tvorby, respektive v procesu dotváření evropského práva. Typy výkladů 

vyuţívané při interpretaci právních norem. Analýza jednotlivých výsledků 

činnosti Soudního dvora od rozsudků, přes prejudiciální otázky aţ po 

stanoviska a věnuje se jejich významu a postavení v uvedeném procesu 

dotváření práva. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

Název : Postup soudu před nařízením jednání \\012539\ 

Autor       : Přidal, Ondřej 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - 2009, č. 5, s. 25 - 28, 1 obr., lit\\ 

Č. abstraktu : a046470 

 Text : Postup soudu před nařízením jednání s důrazem na rychlost řízení 

a ukončení věci při zachování všech standardů spravedlivého procesu. 

Vývojové diagramy zachycují efektivní postupné kroky k co nejrychlejšímu 

ukončení řízení. Pokračování v příštím čísle (postup soudu po nařízení 

jednání). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce \\012282\ 

Autor       : Šredl, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 4, č. 4 (2009), s. 50 - 55\\ 

 

Č. abstraktu : a046280 
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 Text : Vlastnictví půdy za feudalismu. Druhy vlastnictví. Postavení 

vlastníků a postavení tzv. rolnické drţby (uţívání půdy). Formy rolnické 

drţby. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Práva, která v případě smrti přecházejí jinak neţ děděním 

\\012537\ 

Autor       : Klega, Lukáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - 2009, č. 5, s.16 - 18, lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a046468 

 Text : Přehled ustanovení platných právních předpisů, upravujících v 

případě smrti fyzické osoby přechod některých práv na třetí subjekty 

jinak, neţ děděním podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

Základní přehled takovýchto práv s příslušnou legislativou a komentářem. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Právní jazyk a jeho styl z hlediska kvantitativního \\012484\ 

Autor       : Cvrček, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 5 (2009), s. 449 - 466, 17 tab, lit\\ 

 

Č. abstraktu : a046414 

 Text : 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). 

 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Právní odpovědnost ve sportu \\012776\ 

Autor       : Králík, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 4 (2009), s. 49 - 56\\ 

Č. abstraktu : a046357 

 Text : Chráněné zájmy a rozsah odpovědnosti ve sportu se dotýkají práva 

občanského, trestního i správního. Deliktní způsobilost ve sportu a 

odpovědnost, především odpovědnost za úrazy. Předpoklady odpovědnosti 

sportovců za sportovní úrazy (protiprávnost, zavinění apod.). Rozhodování 

o náhradě škody - procesní stránka. Pluralita škůdců, omezení 

odpovědnosti, vyloučení odpovědnosti, spoluzavinění. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu 

\\012751\ 

Autor       : Scheu, Harald Christian 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 3 (2009), s. 129 - 163, lit. 122\\ 

 

Č. abstraktu : a046111 

 Text : Mezinárodněprávní rámec migrace. Suverenita a vízová politika. 

Postavení migrujících pracovníků ve světle mezinárodněprávní ochrany 

lidských práv. Migrace z pohledu právní úpravy světového obchodu. 

Migrační politika EU. Historický vývoj migrační politiky. Legislativa EU 

v oblasti migrační politiky. Opatření EU proti nelegální migraci. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

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

mezinárodní společnosti \\011664\ 

Autor       : Rychlý, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 17, č. 8 (2008), s. 25 - 30, 2 tab\\ 

Č. abstraktu : a045714 

 Text : Současná právní úprava v oblasti postihu korupce se zaměřením na 

korupci v soukromém sektoru a rozhodovací praxi českých vyšších soudů s 

důrazem na trestněprávní úpravu. Relevantní právní úprava - mezinárodní 

aspekty, pojmy úplatek a obecný zájem, trestnost aktivního a pasivního 

úplatkářství, trestnost korupce v obchodních vztazích. Připravovaná 

právní úprava. Rozhodovací činnost soudů. Právní rizika pro mezinárodní 

společnosti vyplývají především z toho, ţe česká právní úprava nemá 

stanovenu trestní odpovědnost právnických osob a v oblasti korupce 

nesplňuje některé mezinárodní standardy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a mimořádně 

nízkých cen) \\012700\ 

Autor       : Bejček, Josef 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 6 (2009), s. 592 - 630, lit\\ 

Č. abstraktu : a046451 

 Text : Cena (otázka výše ceny) z pohledu práva. Pojem spravedlivá 

(přiměřená) cena a jeho vývoj v historii. V článku se rozebírá výše cen z 

hlediska přímých i nepřímých vazeb na soukromé a veřejné přávo (mimořádně 

nízké /vysoké/ ceny v soukromém právu, mimořádně nízké /vysoké/ ceny ve 

veřejném právu). Nastavení ceny - způsoby, záměry, důsledky a právo. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Právo na poskytnutí informace versus právo nahlíţení do spisu 

\\012286\ 

Autor       : Blaţková, Štěpánka 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 2 (2009), s. 104 - 106, lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a046074 
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 Text : Problematika poskytování informací ze spisů podle zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád. Příspěvek poukazuje na rozdílnost povahy 

práva na poskytování informace podle obou zmíněných předpisů. Tato 

rozdílnost je při posuzování moţnosti poskytnutí informace v konkrétním 

případě určující. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Proč ne/uzákonit eutanázii? \\012066\ 

Autor       : Hamerský, Milan J. 

Autor       : Holmerová, Iva 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie Dnes\. - 15, č. 3 (2009), s. 30 - 31\\ 

Č. abstraktu : a046608 

 Text : Problematika eutanázie v ČR. Diskuse ke čtyřem hlavním tématům: 

zmírnění bolesti při umírání, svobodná volba ukončení ţivota, nejasnosti 

s definicí eutanázie, moţnost zneuţití. Protikladná stanoviska obou 

autorů článku. Upuštění od léčby není totéţ, co zabít.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Rakouská soustava státního zastupitelství \\011705\ 

Autor       : Krejčiříková, Kateřina 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 6, č. 11 - 12 (2008), s. 37 - 44, 1 

schéma, 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a045739 

 Text : Základní předpisy upravující problematiku státního zastupitelství 

a jeho ústavněprávní postavení. Státní zastupitelství jako orgán veřejné 

moci a jako justiční orgán. Soustava státního zastupitelství, působnost a 

místo v soustavě soudnictví. Státní zastupitelství, vrchní státní 

zastupitelství, specializovaná státní zastupitelství pro stíhání korupce, 

Generální prokuratura. Nejdůleţitější změny reformy trestního práva 

procesního ve vztahu k státnímu zastupitelství. Personální problematika. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Redakční tajemství: ochrana zdroje informací nebo poprava posla 

špatných zpráv? \\012420\ 

Autor       : Herczeg, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 4 (2009), s. 6 - 14\\ 

 

Č. abstraktu : a046623 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 
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Název : Reforma justice v roce 2009 \\012037\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

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

Č. abstraktu : a045995 

 Text : Změna legislativy pro potřeby dnešní doby, elektronizace justice, 

zlepšování chodu vězeňství a zrychlení soudního řízení a vyšší efektivita 

práce soudů. To jsou základní pilíře Reformy justice. Plány a priority na 

rok 2009 - legislativa, eJustice, vězeňství, zrychlené soudní řízení. CZ 

Pres. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

 

Název : Role tlumočníka při vyšetřování a soudním jednání \\012156\ 

Autor       : Aigner, Alena 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 3 (2009), příloha s. 5 - 6, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : a046867 

 Text : Situace, v nichţ je přibrán tlumočník, se vyskytují jak v oblasti 

civilního práva (dopravní a jiné nehody), tak v oblasti práva trestního 

(krádeţe, vloupání, podvody, převaděčství ...). Situace při výslechu a 

vyšetřování trestných činů. Typy pachatelů a práce tlumočníka. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

 

Název : Soudní znalec a jeho role v procesech týkajících se politických 

stran a hnutí \\012333\ 

Autor       : Zbořil, Aleš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 2 (2009), s. 35 - 40\\ 

Č. abstraktu : a046617 

 Text : K povaze politických stran a hnutí v ČR. Postavení soudních 

znalců a předmět jejich činnosti. Úloha znalce při posuzování činnosti 

politických stran a hnutí.  

loţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Sport a právo \\012030\ 

Autor       : Sýkora, Michal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 2 (2009), s. 24 - 26\\ 

Č. abstraktu : a046605 

 Text : V poslední době se stále častěji objevují diskuse o tom, kdy si 

sport vystačí se svými pravidly a kdy uţ a za jakých podmínek mají do 

dění na sportovištích vstoupit právní normy, především tedy ustanovení 

trestněprávní a občanskoprávní. Toto je způsobeno mnoţícími se případy, 

kdy jsou různé aspekty sportovních aktivit předmětem soudního řízení. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 
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Název : Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 

2009 \\012467\ 

Autor       : Bičáková, Olga 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 18, č. 3 (2009), s. 12 - 

17\\ 

 

Č. abstraktu : a047008 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Správní soudnictví a jeho dvě "větve" \\012330\ 

Autor       : Zahradníková, Radka 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 1 (2009), s. 21 - 32\\ 

Č. abstraktu : a046616 

 Text : 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.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Správní uváţení v oblasti azylu a migrace \\012486\ 

Autor       : Nedvědický, Kamil 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 5 (2009), s. 481 - 499, lit\\ 

Č. abstraktu : a046416 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Styčné body církevního (kanonického) a světského práva \\013289\ 

Autor       : Hrdina, Ignác Antonín 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 9 (2009), s. 953 - 962, lit\\ 

Č. abstraktu : a046528 
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 Text : Pohled do právních dějin církevního (kanonického - u katolické 

církve) práva a současnost. Oblasti styku světského a kanonického práva v 

právním řádu ČR. Příklady, porovnávání, závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Trouble-Makers and Interactionism: Reconsidering Quarrels in 

Institutions for Juvenile Delinquents \\012822\ 

Autor       : Wästerfors, David 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention\. - 10, č. 1 (2009), s. 18 - 36, lit. 60\\ 

   

Indexované poznámky : Další pohled na příčiny potíţí a sporů při 

spolupráci institucí pro mladistvé pachatele 

Č. abstraktu : a046475 

 Text : Švédská sociologická práce k problematice nápravy nezvladatelné 

mládeţe s prvky kriminality. Její výchova, působení na svobodě nebo 

uvěznění i jako součinnostní problém institucí, zabývajících se 

kriminalitou mladistvých. Výzkum problematiky z 5 stěţejních pohledů. 

Ucelený výběr z poznatků předchozích studií publikovaných ve světě od 

různých autorů.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Uplatňovanie základných práv a slobôd - úskalia interpretácie 

prameňov práva \\013162\ 

Autor       : Drgonec, Ján 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 6 - 7 (2009), s. 735 - 757\\ 

 

Č. abstraktu : a047445 

 Text : Základní lidská práva a jejich třídění na tři generace. Diskuse 

kolem tzv. třetí generace základních práv a svobod. Prameny základních 

práv a svobod v právním řádu SR: Listina základdních práv a svobod, 

Ústava SR, mezinárodní dohody o lidských právech, komunitární a unijní 

právo. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

Aktualizováno : 13/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

Název : Veřejná ţaloba v historických souvislostech \\011706\ 

Autor       : Schelle, Karel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 5, č. 11 - 12 (2008), s. 44 - 53\\ 

Chronologické údaje  : 1437 - 1938 

  

Č. abstraktu : a045740 

 Text : Zřízení úřadu prokurátora a konstituování orgánů veřejné ţaloby 

ve středověku a zásadní zvrat ve vývoji v roce 1848, kdy vzniká státní 

zastupitelství. Změny v jeho organizaci v letech 1852 - 1855 a jeho 
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dobudování v druhé polovině 19. století. Státní zastupitelství v první 

Československé republice. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Veřejný zájem a jeho normování zákonem \\012406\ 

Autor       : Tošner, Ondřej 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 3 (2009), s. 225 - 232, lit\\ 

 

Č. abstraktu : a046408 

 Text : Pojem veřejný zájem, problém jeho zákonného zakotvení a 

prokazování. Konflikty zájmů. Omezení vlastnického práva ve veřejném 

zájmu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

Název : Vliv "patentových skřetů" na patentové právo a právní prostředí v 

USA \\013057\ 

Autor       : Landová, Markéta Trimble 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 8 (2009), s. 829 - 845, lit\\ 

Č. abstraktu : a047662 

 Text : Nízká kvalita patentových práv můţe přispět k problémům s tzv. 

patentovými skřety po USA i v EU. Definice a význam pojmu. Vliv a účinek 

patentových skřetů na právní prostředí v USA. Problematika patentových 

práv dnes a v perspektivě. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

Aktualizováno : 13/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

Název : Vorschriften als Herausforderung : Wie Compliance-Richtlinien 

eingehalten werden können \\011645\ 

Autor       : Pirker, Helfried 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 30, č. 11 (2008), 

s. 18 - 19\\ 

  

Indexované poznámky : Předpisy jako výzva. Jak jednotnost směrnic 

umoţňuje jejich dodrţování 

Č. abstraktu : a045707 

 Text : Skandály kolem korupce a zneuţívání dat ve velkých německých 

firmách měly za následek debatu o účinnosti dodrţování směrnice o 

jednotném postupu při ochraně dat a boje proti korupci (Compliance). 

Americký Sarbanes-Oxley-Act a jeho význam pro Evropu. Kontrola a analýza 

rizik. Určení odpovědnosti, whistleblowing, transparentnost dokumentace. 

Informatická podpora Compliance. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Vstup prokuratury do občanského soudního řízení dle právní úpravy 

Ruské federace \\012205\ 
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Autor       : Dávid, Radovan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 2 (2009), s. 32 - 38\\ 

 

Č. abstraktu : a046229 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Výsluch svedka v občianskom súdnom konaní \\012650\ 

Autor       : Chrapková, Lucia 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 4 (2009), s. 508 - 513\\ 

Č. abstraktu : a046332 

 Text : Vymezení pojmu svědek. Význam svědecké výpovědi jako jednoho z 

nejdůleţitějších důkazních prostředků vůbec. Srovnání právní úpravy 

svědecké výpovědi v občanském soudním řízení - ČR, SR, Německo. Moţná 

východiska pro slovenskou právní úpravu de lege ferenda. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

Název : Whistleblowing \\013278\ 

Autor       : Pichrt, Jan 

Autor       : Morávek, Jakub 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 19 - 

25\\ 

Č. abstraktu : a047172 

 Text : Příspěvek je zaměřen na vybrané otázky problematiky vnitřních 

postupů oznamování podezření z protiprávního jednání, jde o tzv. 

whistleblowing. Původ, geneze, stručný exkurz do historie vzniku jak 

pojmu whistleblowing, tak toho, co se pod ním skrývá. K některým z 

podstatných principů a prvků oznamování ve světle zprávy WP 117, ochrana 

oznamovatele a oznamovaného, posouzení skutečnosti oznamování s právními 

předpisy o ochraně údajů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Zákaz zveřejňování odposlechů: náhubek pro otravné ratlíky anebo 

nekorektní umlčení hlídacích psů demokracie? \\012927\ 

Autor       : Waţik, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudce\. - 11, č. 6 (2009), s. 28 - 30\\ 

Č. abstraktu : a046642 

 Text : Pro a proti vztahující se k neobvykle rychle přijaté novele 

týkající se zákazu zveřejňování informací získaných z odposlechů. Změny v 
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trestním řádu v ustanovení  ş 8a a vloţení nového ş 8b. Autor konstatuje, 

ţe trestní postih odposlechové indiskrece umoţňovala jiţ předchozí právní 

úprava. Něco na obranu novinářů. Otázka potrestání vynašečů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku 

České republiky č. 40/2009 Sb. \\012067\ 

Autor       : Fenyk, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 3 (2009), s. 5 - 11\\ 

Č. abstraktu : a046609          

 Text : Autor prvního z předpokládané řady materiálů, vyjadřujících se k 

novému trestnímu zákoníku, zvolil hledisko základu trestní odpovědnosti a 

rozebírá některé výrazné změny v tomto směru - bipartice deliktu, 

vývojová stadia trestného činu, věk a nepříčetnost, okolnosti vylučující 

protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti, otázka společenské 

nebezpečnosti a řada dalších. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Změny v katastru nemovitostí \\013446\ 

Autor       : Kuba, Bohumil 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 19 (2009), s. 16 - 17, 26\\ 

Č. abstraktu : a047639 

 Text : Časté změny vlastních předpisů katastru a změny jiných právních 

předpisů, které ovlivňují jeho vedení jsou důvodem obtíţnější 

přehlednosti. V příspěvku současný úplný přehled právních předpisů 

katastru nemovitostí k 1. 4. 2009. Novela katastrálního zákona, úprava 

veřejnosti katastru, novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

Název : Změny zákona o dani z nemovitostí k 1. lednu 2009 \\012060\ 

Autor       : Vandasová, Libuše 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 5 (2009), s. 16 - 17, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a045540 

 Text : Rozpočty obcí v roce 2009. Dopad zákona č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů, který v páté části novelizoval zákon č. 

338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Změny 

zákona, nejniţší zákonný koeficient, osvobození některých zemědělských 

pozemků, vydání obecně závazné vyhlášky, osvobození od daně. Novostavby, 

daně pro stavby se sníţenou tepelnou náročností. 

 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek 

  

  

Název : \Die \\Zukunft des Europäischen Strafrechts. : Ein neuer Ansatz 

zu den Zielen und Modellen des europäischen Strafrechtssystems \\012502\ 
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Autor       : Sieber, Ulrich 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft\. - 121, č. 

1 (2009), s. 1 - 67, lit. 135\\ 

  

 Indexované poznámky : Budoucnost evropského trestního práva. Nový 

přístup k cílům a modelům evropského trestněprávního systému 

 

Č. abstraktu : a046092 

 Text : Úvod. Cíle evropského trestního práva. Zajištění bezpečnosti. 

Potírání mezinárodní kriminality. Ochrana evropských institucí a hodnot. 

Ochrana lidských práv, ochrana práv jedince na osobní svobodu. Modely a 

systémy evropského trestního práva. Problém kolize nadnárodního práva s 

osobními právy jedince. Evropská spolupráce a právní problémy s ní 

spojené. Problémy a moţnosti zajišťování subsidiarity a suverenity. 

Diferenciace trestního práva v jednotlivých zemích. Problémy nadnárodního 

trestního práva na příkladu Lisabonské smlouvy. Výsledky a perspektivy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

Název : Zvláštní způsoby řízení (1. část) \\012127\ 

Autor       : Šubrt, Milan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 3 (2009), s. 12 - 21\\ 

Č. abstraktu : a046611 

 Text : 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. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

Název : Zvolávanie valného zhromaţdenia v spoločnosti s ručením 

obmedzeným \\011879\ 

Autor       : Mamojka, Mojmír 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 2 (2009), s. 196 - 207\\ 

Č. abstraktu : a045185 

 Text : Obchodní zákoník a další legislativa v SR a ČR k povinnosti 

svolávat jednou ročně valnou hromadu ve společnostech s ručením omezeným. 

Z komentářů k obchodnímu zákoníku. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a 

Najvyššieho súdu SR.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 
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