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ALKOHOL, DROGY 
 

 

 

Název : Alkohol - Wirkung im menschlichen Körper 

Odpovědnost : Peter Becker 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 11 (2009), s. 6-10, 3 il., 1 graf\\ 

  

  

Indexované poznámky : Vliv alkoholu na lidské tělo 

 

Č. abstraktu : b000266 

 Text : Alkohol jako příčina (prvotní i druhotná) onemocnění a smrti. 

Akutní vlivy a důsledky konzumace alkoholu na fyzické a psychické zdraví. 

Závislost na alkoholu a její důsledky. Společenské "hodnocení" 

alkoholismu - kultura pití a závislostí. Fyzická a psychická závislost na 

alkoholu, výzkumy. Diagnostikování alkoholismu, otázka léčitelnosti. 

Doporučení pro prevenci. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Asociační studie vztahu čtrnácti polymorfismů kandidátních genů 

k dispozicím k závislosti na alkoholu 

Odpovědnost : Omar Šerý ...[et al.]  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 105, č. 4 (2009), s. 153-162, 

18 tab., lit. 26\\ 

Č. abstraktu : b000302 

 Text : Dispozice k závislosti na alkoholu jsou ovlivňovány mnoha 

environmentálními a genetickými faktory. Moderní molekulárně-genetické 

metody umoţňují testování specifických genů, které ovlivňují 

patofyziologii komplexních chorob, jakou je také závislost na alkoholu. 

Asociační studie byla provedena na 847 osobách. Všechny asociované geny 

ovlivňují neurovývoj centrální nervové soustavy. Předpokládaný vztah mezi 

geny, které se účastní neurovývoje CNS, a dispozicemi k závislosti na 

alkoholu. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Cesta drog od pěstitelů k uživatelům 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Týden\. - 16, č. 48 (2009), s. 52, 4 il.\\ 

Č. abstraktu : b000177 

 Text : Statistika distribuce drog, především heroinu a kokainu. 

Pěstitelé, pašeráci, vysoko postavení překupníci a uţivatelé. Ceny drog, 

pěstování, odbytiště. Údaje v procentech podle odhadů kanceláře OSN pro 

boj s drogovým zločinem. 

Vloţeno       : 30/11/2009   ABD 139/ek 
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¶Název : Dopad akútneho alkoholizmu na mortalitu žien v regióne severného 

Slovenska 

Odpovědnost : Ľ. Straka ... [et al.] 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Soudní lékařství\. - 54, č. 4 (2009), s. 52-55, 4 grafy, lit. 

22\\ 

 

Č. abstraktu : b000327 

 Text : Analýza souboru případů úmrtí ţen na otravu alkoholem a úmrtí, v 

kterých sehrál alkohol rozhodující roli. Zkoumané období 1994-2005, 

severní část Slovenska. Počet úmrtí. Příčiny smrti. Místo úmrtí. Chorobné 

změny. 

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vyk 

  

 

¶Název : Faktory realizace projektu "Reliéf" 

Odpovědnost : Vladimír Táborský, Pavel Rak, Jiří Zlámal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 74-82, lit. 8, 4 

il.\\ 

Č. abstraktu : b000218 

 Text : Lisování zásilek drog a z toho vyplývající moţnost identifikace 

zásilek a sledování jejich pohybu. Mechanoskopický projekt "Reliéf", jeho 

teoretická východiska a praktická realizace. Význam pro trestní stíhání 

nelegální distribuce drog. 

Vloţeno       : 04/12/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Genuss statt Muss 

Odpovědnost : Andreas Winter, Marion Tetzner (Interview) 

Další       : Tetzner, Marion 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 11 (2009), s. 16-18\\ 

 

Indexované poznámky : Uţívání se stává nutností 

 

Č. abstraktu : b000268 

 Text : Vznik závislosti na alkoholu. Podceňování alkoholismu 

společností. Vliv alkoholu na člověka a jeho fyzickou a psychickou 

kondici. Léčba alkoholismu, problematika abstinence, vyuţívání 

psychologických metod. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Komorbidita bipolární afektivní poruchy s jinými psychickými 

poruchami 

Odpovědnost : Klára Látalová, J. Praško 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 105, č. 5 (2009), s. 218-223, 

lit. 55\\ 

Č. abstraktu : b000305 
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Text : Bipolární afektivní porucha (BAP) je závaţné, chronické, 

progresivní a celoţivotní onemocnění. Toto onemocnění je navíc spojeno s 

poměrně vysokým výskytem dalších komorbidních psychických poruch. Mezi 

nejčastější patří úzkostné poruchy, obsedantně kompulzivní porucha, 

poruchy osobnosti a zneuţívání návykových látek. Dvojí důsledky 

komorbidity BAP. Komorbidita můţe ovlivňovat typ fáze BAP, který se 

rozvine, její závaţnost a délku trvání. Léčba BAP v kombinaci s jinou 

psychickou chorobou vytváří "nový obraz" onemocnění, který často vyţaduje 

jiné terapeutické postupy. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Letale Kokainintoxikation eines Bodypackers 

Odpovědnost : Claas T. Buschmann ... [et al.] 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 8-9 (2009), s. 480-481\\ 

  

Indexované poznámky : Letální intoxikace kokainem při pašování drogy ve 

vlastním těle 

 

Č. abstraktu : b000183 

 Text : Případ 41letého ghanského občana, který pašoval kokain ve 

vlastním těle (bodypacking), a zemřel následkem protrţení schránky, ve 

které byla droga převáţena. Protrţení způsobilo gastrointestinální potíţe 

a horečku. Lékaři neposkytl informaci o příčině potíţí a nemohl být tedy 

adekvátně ošetřen. Podrobný popis případu. Pitevní nálezy. Diskuse. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Methamphetamine in the Czech Republic 

Odpovědnost : Tomáš Zábranský 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 2 (2009), s. 106-118, 3 il., 3 tab., lit. 

65\\ 

  

Indexované poznámky : Methamphetamin v České republice 

 

Č. abstraktu : b000253 

 Text : Komplexní pohled na stav drogové scény v ČR. Historický přehled. 

Závislost a uţívání methamphetaminu, který je známý pod názvem pervitin. 

Léčba, krevní onemocnění, úmrtnost, drogová kriminalita. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska 

jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v 

rámci adiktologických služeb 

Odpovědnost : Roman Gabrhelík, Michal Miovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 2 (2009), s. 75-84, lit. 61\\ 

 

Č. abstraktu : b000261 

 Text : Injekční uţivatelé drog (IUD) vykazují vysokou míru rizikového 

chování a představují potencionálně nebezpečný zdroj šíření HIV/AIDS a  
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krví přenosných nemocí. Úloha lékáren v systému zdravotní péče a 

poradenství injekčním uţivatelům drog. Moţnosti zapojení lékárníků do 

prevence uţívání návykových látek z hlediska perspektivy veřejného 

zdraví. Problematika výdeje/výměny injekčního materiálu v lékárnách, 

otázka substituční léčby v lékárnách, charakter adiktologických sluţeb a 

systém sběru dat v lékárnách. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Peer program v praxi - umělý přístup, nebo nutnost? 

Odpovědnost : A. Pavlovská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 3 (2009), s. 166-171\\ 

Č. abstraktu : b000247 

 Text : Peer program, jeden ze způsobů, jak v praxi provádět primární 

prevenci rizikových forem chování včetně uţívání návykových látek na 

základních školách. Výsledky práce s dětmi. Pozitiva a negativa. Návrh 

moţných opatření pro zvýšení efektivity primární prevence ve školách a 

školských zařízeních. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Pěstování konopí versus výroba psychotropních látek 

Odpovědnost : Sylvie reterová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 32-34, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000036 

 Text : Problematika pěstování a výroby omamných a psychotropních látek. 

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR vydal stanovisko k rozhodnutí Ústavního 

soudu v této otázce, které problematiku pěstování a výroby OPL objasňuje. 

Shrnutí. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Postoje žiakov základných a stredných škôl k drogám 

Odpovědnost : M. Niklová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, 2009 (2009), s. 193-

202, 2 grafy, 2 tab., lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b000169 

 Text : Nárůst sociálně-patologických jevů ve společnosti v 

transformačním a integračním období vyvolal společenskou potřebu zvýšení 

efektivnosti primární prevence. Toxikomanie u dětí a mládeţe je v 

současnosti velmi alarmující jev, protoţe neustále klesá věková hranice 

prvního kontaktu s drogou. V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu 

realizovaného u 3279 respondentů na Slovensku. Výzkum se realizoval na 22 

základních školách a 52 středních školách se zaměřením na zjišťování 

osobních zkušeností ţáků základních a středních škol s drogami. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/kab 
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¶Název : Sexuální aktivity uživatelů pervitinu a Subutexu 

Odpovědnost : J. Justinová, P. Weiss  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 105, č. 3 (2009), s. 115-120, 

3 tab., lit. 18\\ 

Č. abstraktu : b000271 

 Text : V dotazníkovém šetření bylo osloveno 30 pravidelných uţivatelů 

pervitinu a stejný počet uţivatelů substituční látky buprenorphinu 

(Subutexu). Byly zjišťovány rozdíly mezi těmito dvěma skupinami muţů v 

sexuálním chování (počet partnerů, frekvence pohlavního styku ad.) i v 

proţívání sexuálního ţivota (vnímání délky sexuálního styku a jeho 

kvality, síla apetence ad.). Výsledky naznačují velký rozdíl mezi oběma 

skupinami uţivatelů především v sexuální spokojenosti a vzhledem k obecné 

populaci pak výrazně rizikovější sexuální chování. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Soll Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen verboten werden? 

Odpovědnost : Rüdiger Holecek 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 11 (2009), s. 19-20\\ 

 

Indexované poznámky : Bude třeba zakázat konzumaci alkoholu na veřejných 

místech? 

 

Č. abstraktu : b000269 

 Text : Konzumace alkoholu na veřejnosti - veřejná prostranství, veřejná 

doprava, masové akce pod širým nebem apod. Souvislost s násilím a 

agresivitou, ohroţení dětí a mládeţe. Otázka zákazu konzumace alkoholu na 

veřejných místech. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Strategie zvládání stresu klientů kontaktního a doléčovacího 

centra 

Odpovědnost : L. Kutřínová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 3 (2009), s. 156-165, 4 tab., 1 graf, lit. 

10\\ 

Č. abstraktu : b000256 

 Text : Stres jako prekurzor drogové závislosti a relapsů. Charakter 

stresujících situací. Strategie zvládání stresu, jeţ uţívají klienti 

kontaktního a doléčovacího centra. První výzkumný soubor tvoří 10 klientů 

kontaktního centra. Jedná se o dlouhodobé injekční uţivatele pervitinu. 

Druhý výzkumný soubor se skládá z 10 klientů doléčovacího centra - 

ambulantního programu i chráněného bydlení. Jedná se o bývalé uţivatele 

návykových látek, kteří nyní po absolvování léčby v psychiatrické léčebně 

či terapeutické komunitě abstinují. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 
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¶Název : Tuppercare - drogová prevence určená pro ženy z minoritních 

skupin obyvatel ţijících v Belgii 

Odpovědnost : K. Šrahůlková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 3 (2009), s. 152-155, lit. 3\\ 

Č. abstraktu : b000251 

 Text : Belgie je země s velkým počtem imigrantů z různých zemí. 

Preventivní program je zaměřen na nejpočetnější minoritní skupiny 

obyvatel v Belgii, na imigranty z Maroka a Turecka. Cílem programu je 

oslovit ţeny z těchto minorit. Způsob preventivní práce. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Tvrdší postihy řidičů v Rakousku 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 11 (2009), s. 11, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000188 

 Text : V Rakousku platí od září 2009 přísnější tresty za porušení 

dopravních předpisů. Vyšší pokuty jsou ukládány za překročení povolené 

rychlosti, za alkohol za volantem, za bezpečnost dětských pasaţerů 

(dětské sedačky). Peněţité tresty za nedodrţení předpisů.  

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah 

k dalším formám rizikového chování 

Odpovědnost : Veronika Sobotková ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Československá psychologie\. - 53, č. 5 (2009), s. 428-440, 7 

tab., 1 příl., lit. 44\\ 

Č. abstraktu : b000311 

 Text : Rozlišujeme čtyři typy dětí: děti bezproblémové, děti projevující 

vyšší míru fyzických soubojů, děti s výraznými projevy antisociálního 

chování a děti s mírně zvýšeným problémovým chováním. Vztah k návykovým 

látkám (cigarety, alkohol, marihuana a tvrdé drogy). Čím vyšší míru 

antisociálního chování osoby vykazovaly, tím více také vypovídaly o 

uţívání návykových látek. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů 

Odpovědnost : T. Adámková, P. Vondráčková, J. Vacek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 2 (2009), s. 97-103, 1tab.,1 il., lit. 

53\\ 

Č. abstraktu : b000252 

 Text : Prevalence uţívání alkoholu mezi studenty vysokých škol v 

zahraničí a v ČR. Typickým vzorcem uţívání alkoholu je mezi studenty tzv. 

bringe drinking (časté pití nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumní 

epizodě. Bringe drinking je definováno jako uţití pěti a více drinků 

najednou za jeden večer u muţů a čtyř a více drinků u ţen). Rizikové 

faktory tohoto způsobu uţívání, a to jak pro samotné uţivatele, tak pro  
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ostatní studenty. Charakteristika studentů uţívajících alkohol tímto 

způsobem. Motivace ke konzumaci alkoholu. Moţnosti intervence. Kampaň v 

rámci univerzity. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Užívání těkavých látek v České republice - souhrn dostupných 

údajů  

Odpovědnost : Lenka Šťastná, T. Adámková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 105, č. 5 (2009), s. 202-211, 

10 grafů, 9 tab., lit. 21\\ 

Č. abstraktu : b000304 

 Text : Přehled informací získaných prostřednictvím populačních průzkumů 

zaměřených na uţívání návykových látek. Základní rozdělení těkavých 

látek, popis jejich účinků, způsobů uţívání a vliv na zdraví uţivatele. 

Základní údaje o prevalenci uţívání v dospělé populaci a ve školní 

populaci dětí a adolescentů v ČR s přihlédnutím k obzvláště rizikovým 

skupinám mladistvých. Počet ţádostí o léčbu uţivatelů těkavých látek a 

psychiatrická komorbidita přijatých pacientů. Údaje o dopravních nehodách 

a mortalitě uţivatelů. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Vplyv konzumácie maku na výsledok opiátového skríningu v 

biologických materiáloch 

Odpovědnost : Pavol Ulbrich, Mária Fuknová, Katarína Jankovičová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 46-48, 4 il., 2 

tab., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000051 

 Text : Mák je oblíbenou součástí mnoha tradičních jídel v Čechách i na 

Slovensku. Článek se zabývá otázkou, zda konzumace máku, vzhledem k 

obsahu opiátových alkaloidů, můţe ovlivnit interpretaci výsledků rozboru 

moči v případě podezření na zneuţití drog (opiátů). Cíl práce. Pouţitý 

materiál a metody. Výsledky a diskuse. Shrnutí. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Vybrané osobnostní charakteristiky dlouhodobých a pravidelných 

uživatelů konopných drog 

Odpovědnost : M. Charvát 

Autor       : Charvát, M. 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 3 (2009), s. 140-150, 3 tab., 1 graf, lit. 

43\\ 

Č. abstraktu : b000248 

 Text : Osobnostní profil uţivatelů konopných drog. Mezi osobnostní rysy 

nejčastěji spojované s uţíváním marihuany patří otevřenost novým 

zkušenostem a jejich vyhledávání, nonkonformita, nízká svědomitost, 

náladovost a impulzivita, úzkostnost a problémy v mezilidských vztazích.  
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Pravidelné kuřáky marihuany v jiných studiích označili jako 

extravertované, kreativní, empatické a sociálně zdatné. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vyk 

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA,  PREVENCE 
 

 

Název : Aggravating Racism and Elusive Motivation 

Odpovědnost : David Gadd 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 6 (2009), s. 755-771, 

lit. 51\\ 

 

Indexované poznámky : Přitěţující rasismus a zástupná motivace 

 

Č. abstraktu : b000222 

 Text : V důsledku zákonné úpravy legislativy v roce 1998 se v Anglii a 

Walesu výrazně zvýšil počet soudních případů s přitěţujícím rasovým 

podtextem. Rozebírá se otázka skutečné motivace pachatele,která můţe, ale 

nemusí být rasová. Doporučuje se při řešení případu komplexně posuzovat 

postoje pachatele v otázkách rasové nesnášenlivosti a nenávisti. 

Vloţeno       : 07/12/2009   ABD 139/bl 

 

 

¶Název : Community Policing or Zero Tolerance?: Preferences of Police 

Officers from 22 Countries in Transition  

Odpovědnost : Cynthia Lum 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 6 (2009), s. 788-809, 

2 tab., lit. 103\\ 

  

Indexované poznámky : Práce pro veřejnost nebo nulová tolerance. Co 

preferují policisté z 22 zemí v transformaci 

 

Č. abstraktu : b000227 

 Text : Otázka hlavního zaměření činnosti policií nových členských zemí 

EU. Výsledky pilotní studie odpovědí 315 policejních inspektorů z nových 

transformujících se zemí na strategii prevence kriminality - zda 

preferovat tzv. nulovou toleranci nebo zda se více zaměřit na proaktivní 

spolupráci s veřejností (community policing). Téma má mít 2. pokračování. 

Vloţeno       : 08/12/2009   ABD 139/bl 

 

  

¶Název : Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen 

trestněprávních souvislostech 

Odpovědnost : Helena Válková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 9 (2009), s. 257-263\\ 

Č. abstraktu : b000163 
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 Text : Podstata stalkingu, jeho fenomenologická hlediska. Typologie 

stalkerů, cyberstalking. Nedostatečnost a roztříštěnost dosavadních 

moţností reakce na stalking a těţkopádnost a neefektivnost současné 

trestněprávní úpravy. Zavedení nové skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečného pronásledování. Analýza této skutkové podstaty trestného 

činu, včetně souvisejících právních předpisů (občanský soudní řád, zákon 

o policii). Srovnání s úpravou rakouskou a německou. Poznatky z oblasti 

psychiatrie, psychologie a kriminologie o stalkingu.   

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Domáce násilie a výskumy obetí kriminality 

Odpovědnost : Danka Knápková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 75-86, lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b000113 

 Text : Právní zakotvení domácího násilí v právním řádu (zákon č. 

300/2005 Z.z., Trestný zákon). Trestný čin týrání osob blízkých a osob 

svěřených a ochrana jeho obětí v slovenských a mezinárodních dokumentech. 

Rozsah, struktura a vývoj kriminality domácího násilí - vysoká latence, 

neochota obětí vypovídat apod. Některé výsledky výzkumu obětí domácího 

násilí ve Velké Británii. Stav těchto výzkumů na Slovensku. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

 

¶Název : Immigration and the Recent Violent Crime Drop in the United 

States: A Pooled, Cross-Sectional Time-Series Analysis of Metropolitan 

Areas 

Odpovědnost : Jacob I. Stowell 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 47, č. 3 (2009), s. 889-928\\ 

  

Indexované poznámky : Imigrace a nedávný pokles násilné kriminality ve 

Spojených státech. Komplexní, průřezová, časová analýza v metropolitních 

oblastech 

 

Č. abstraktu : b000176 

 Text : V posledních letech zastávali mnozí autoři teorii, ţe - v rozporu 

s klasickou chicagskou školou - velký příliv imigrantů souvisí spíše s 

niţší neţ s vyšší mírou násilné kriminality. Tento výzkum byl však 

zaloţen jen na průřezových analýzách omezeného počtu zeměpisných oblastí. 

Naše studie zkoumá tyto vlivy z let 1994 - 2004. Náš výzkum potvrdil 

pokles kriminality v metropolitních oblastech, v nichţ se koncentrace 

imigrantů zvyšovala. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 30/11/2009   ABD 139/vs 

  

 

¶Název : Is the Antisocial Child Father of the Abusive Man? A 40-Year 

Prospective Longitudinal Study on the Developmental Antecedents of 

Intimate Partner Violence 

Odpovědnost : Patrick Lussier, David P. Farrington, Terrie E. Moffitt 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 47, č. 3 (2009), s. 741-780, 2 il., 2 tab., lit. 

75\\ 
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Indexované poznámky : Vyrůstají v antisociálních rodinách muţi s 

antisociálním chováním? Čtyřicetiletá dlouhodobá studie o tom, co je 

příčinou pozdějšího násilí v partnerském vztahu 

 

Č. abstraktu : b000221 

 Text : Účelem této dlouhodobé studie bylo zjistit, zda rizikové faktory 

v ranném dětství přispěly k objasnění a předvídání násilí mezi intimními 

partnery (NIP) u osob středního věku. Výzkum byl poveden u 202 muţů. 

Neuropsychologické deficity a kriminogenní faktory v rodinném prostředí 

byly měřeny ve věku mezi 8 a 10 lety, antisociální chování mezi 8 a 18 

lety. NIP bylo zkoumáno u osob ve věku 48 let a výsledky byly doplněny o 

výpovědi ţenských partnerek. Viktimizace byla poměrně vysoká, násilí bylo 

většinou vzájemné, a muţi byli spíše oběti neţ pachatelé. Výzkumy 

ukázaly, ţe kriminogenní faktory v rodině zvyšují riziko NIP, protoţe 

podporují v jedinci rozvoj antisociáloního chování. 

Vloţeno       : 04/12/2009   ABD 139/vs 

  

¶Název : Kriminalita, bezpečnost, věda, vzdělávání 

Odpovědnost : Marian Mesároš  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 7-26, lit. 25\\ 

Č. abstraktu : b000211 

 Text : Globalizace světa a z ní plynoucí globalizace problémů spjatých s 

rozvojem kriminality - neoficiální ekonomika, nové technologie, 

organizovanost a internacionalizace. Organizovaná kriminalita - nové 

koncepty jejích příčin, nové formy, faktory ovlivňující růst současné i 

budoucí kriminality, zejména mezinárodní. Nové technologie jako cíl a 

prostředek trestné činnosti. Druhové a kvalitativní změny stop, nové 

technologie, pachatelé, bezpečnostní sluţby. Práce s informacemi v 

bezpečnostní praxi. Potenciální hrozby počítačové kriminality pro stát a 

společnost. Role výzkumu, vědy a vysokoškolského vzdělání bezpečnostních 

sborů v boji s kriminalitou. Bezpečnost, bezpečnostní věda, bezpečnostní 

vzdělávání. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Kriminalita policistů Slovenské republiky 

Odpovědnost : Leo Salvet 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 11 (2009), příloha s. 11-15, 3 tab., lit. 

15\\ 

Č. abstraktu : b000198 

 Text : Kriminalita policistů Slovenské republiky. Kriminologické 

aspekty. Stručná komparace slovenské a české hmotné a procesní 

trestněprávní úpravy ve vztahu k policejní kriminalitě. Stručná informace 

o slovenské instituci zabývající se profesně bojem s kriminalitou 

policistů. Obecné porovnání kriminality policistů v SR a ČR. Rámcové 

seznámení se se specifikou v procesu potírání kriminality policistů, 

kterou je dosud vojenská prokuratura. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/kab 
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¶Název : Kriminální politika mezi lidskými právy a účinným potlačováním 

kriminality 

Odpovědnost : Alenka Šelih 

Další       : Kallus, Mojmír 

     - jako : Překladatel \\730\ 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 11 (2009), s. 342-344\\ 

Č. abstraktu : b000258 

 Text : Příspěvek přednesený na 9. konferenci Evropské kriminologické 

společnosti (Lublaň, 2009). Vztah mezi zájmem na ochraně lidských práv a 

potřebou zavádění účinných opatření na potírání kriminality. V posledním 

desetiletí převaţuje důraz na dosaţení vyšší účinnosti prostředků 

potírání kriminality, a to i na úkor standardů lidských práv. V trestní 

politice jsou patrné tendence, které tzv. nové demokracie znají z doby 

totalitních reţimů. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Mothers for Justice?: Gender and Campaigns against Miscarriages 

of Justice 

Odpovědnost : Sarach Charman, Stephen P. Savage 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 6 (2009), s. 900-915, 

lit. 63\\ 

 

Indexované poznámky : Ţeny v kampaních za napravení justičních omylů 

 

Č. abstraktu : b000235 

 Text : Stíţnosti na justiční omyly se koncentrují zpravidla na 

jednotlivé případy. Článek upozorňuje na kauzy, ve kterých ţeny 

poţadovaly nápravu za nespravedlivě odsouzené. Podrobnosti několika 

těchto případů, perspektivy náprav, diskuze a závěr. 

Vloţeno       : 10/12/2009   ABD 139/bl 

  

  

¶Název : Once a Criminal, Always a Criminal?: "Redeemability" and the 

Psychology of Punitive Public Attitudes 

Odpovědnost : Shadd Maruna, Anna King 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : European Journal on Criminal Policy and Research\. - 15, č. 1-2 

(2009), s. 7-24\\ 

  

Indexované poznámky : Jednou zločincem, navţdy zločincem? "Vykupitelnost" 

a psychologie veřejného mínění 

 

Č. abstraktu : b000168 

 Text : Názory veřejnosti na pachatele trestných činů lze rozdělit do 

čtyř skupin: 1) Pachatelé jako "oběti společnosti". Jejich trestná 

činnost je zaviněna vnějšími faktory. 2) Pachatelé jako osoby "narušené 

společností". Není však naděje, ţe by se tyto osoby změnily. 3) Pachatelé 

jsou lidé, kteří se pro dráhu zločinnosti dobrovolně rozhodli. Zanechání 

trestné činnosti je tedy také volba, 4) Pachatelé jako "vtělené zlo". 

Zločinnost je sice volbou jedince, ale lidé tohoto typu nejsou schopni  
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jít jinou cestou. Kdo je jednou zločincem, bude jím vţdy. Článek díle 

pojednává o názorech veřejnosti, jak by osoby těchto čtyř skupin měly být 

trestány. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/vs  

 

¶Název : \Die \\problematische Beziehung von Opfererfahrungen und 

Sicherheitsgefühl : Überprüfung einer kognitiven Viktimisierungs-Furcht-

Theorie 

Odpovědnost : Helmut Hirtenlehner, Gorazd Mesko, Ljubo Vosnjak 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform\. - 92, č. 

5 (2009), s. 423-426\\ 

   

Indexované poznámky : Problematický vztah mezi zkušenostmi obětí a 

pocitem jistoty. Ověření kognitivní teorie strachu z viktimizace 

 

Č. abstraktu : b000322 

 Text : Článek se zabývá empirickým přezkoušením kognitivní teorie 

strachu z kriminality a snaţí se zkoordinovat protichůdné výsledky vztahu 

mezi osobní viktimizací a strachem z kriminality. Vychází z toho, ţe 

existuje proces kompenzace mezi dvěma nálezy: vědomím osobního rizika a 

vědomím závaţnosti následků potenciální viktimizace. Na základě výzkumů z 

Rakouska a Slovinska byly vytvořeny strukturální porovnávací modely. 

Výsledky výzkumu byly posouzeny z kriminalistického a psychologického 

hlediska. 

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Public Health and Fear of Crime: A Prospective Cohort Study 

Odpovědnost : Jonathan Jackson, Mai Stafford 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 6 (2009), s. 832-847, 

1 il., 3tab., lit. 69\\ 

  

Indexované poznámky : Strach z kriminality a zdraví obyvatel. Analýza 

statistik 

 

Č. abstraktu : b000234 

 Text : Výzkum fenoménu strachu z eventuality stát se obětí trestného 

činu. Výzkum probíhal na bázi analýz dlouhodobých statistik. Potvrzuje se 

vliv tohoto strachu na fyzické a psychické zdraví a kvalitu ţivota a 

naopak, zdravotně oslabení lidé mají větší obavy o svou bezpečnost a cítí 

se i více ohroţeni. Výsledky vypracovaného modelu v tabulkách a komentář. 

Vloţeno       : 09/12/2009   ABD 139/bl 

  

¶Název : What Can We Do to Engender a More Rational and Less Punitive 

Crime Policy? 

Odpovědnost : David Indermaur 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : European Journal on Criminal Policy and Research\. - 15, č. 1-2 

(2009), s. 181-199\\ 

 

Indexované poznámky : Co můţeme udělat pro to, aby byla trestní politika 

více racionální a méně represivní? 
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Č. abstraktu : b000170 

 Text : Tato studie řeší otázku jak můţeme v praktické rovině reagovat na 

trestní populismus. Přináší přehled výkladů tohoto pojmu v dřívější 

literatuře a přehled faktorů, které ovlivňují trestní populismus. 

Zhodnocení současné situace. Závěr. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/vs 

  

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Biometrická identifikace podle funkčních a dynamických znaků v 

kriminalistické identifikaci a dokazování v trestním řízení 

Odpovědnost : Markéta Brunová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 94-99\\ 

 

Č. abstraktu : b000220 

 Text : Teorie kriminalistické identifikace a její uplatnění v praxi. 

Monitorování osob pro účely trestního řízení a jeho podmínky. 

Kriminalistická identifikace osob podle obrazových záznamů a vyuţívání 

biometrických metod. Biomechanická charakteristika osoby, identifikace 

podle chůze. Otázka přijatelnosti takovéto identifikace pro forenzní 

účely a soudní dokazování. 

Vloţeno       : 04/12/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Dokazování v trestním řízení 

Odpovědnost : Markéta Brunová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 27-43\\ 

Č. abstraktu : b000212 

 Text : Dokazování v slovenském trestním procesu. Vztah dokazování, 

kriminalistických stop a identifikace. Pojem dokazování v trestním 

řízení. Předmět dokazování, důkaz, důkazní prostředek, pramen důkazu. 

Subjekty dokazování a jejich postavení v procesu dokazování. Základní 

zásady dokazování: zásada vyhledávací, zásada presumpce neviny, zásada 

bezprostřednosti, zásada ústnosti, zásada volného hodnocení důkazu, 

zásada zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností, zásada 

kontradiktornosti řízení, speciální zásady dokazování. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Faktory realizace projektu "Reliéf" 

Odpovědnost : Vladimír Táborský, Pavel Rak, Jiří Zlámal 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 74-82, lit. 8, 4 

il.\\ 

Č. abstraktu : b000218 

 Text : Lisování zásilek drog a z toho vyplývající moţnost identifikace 

zásilek a sledování jejich pohybu. Mechanoskopický projekt "Reliéf", jeho  
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teoretická východiska a praktická realizace. Význam pro trestní stíhání 

nelegální distribuce drog. 

Vloţeno       : 04/12/2009   ABD 139/hou 

  

¶Název : Kriminalističeskaja nauka i didaktika v Rossii : vyzovy 

sovremennosti 

Odpovědnost : German Zacharov 

Autor       : Zacharov, German 

  

Jazyk         : rusky \\rus\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 96-105\\ 

  

Indexované poznámky : Kriminalistická věda a didaktika v Rusku: výzvy 

současnosti 

 

Č. abstraktu : b000116 

 Text : Kriminalistika, její podstata a účel. Vývoj kriminalistiky a jeho 

problémy v Rusku. Kriminalistická věda a její systém (kriminalistická 

technika, kriminalistická metodika atd.). Výuka kriminalistiky a 

problematika kriminalistiky jako samostatné učební disciplíny. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

¶Název : Metodika identifikácie osôb pomocou videozáznamov pre 

kriminalistické účely 

Odpovědnost : Dušan Šimšík ... [et al.] 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 60-74, lit. 20, 

5 il.\\ 

  

Č. abstraktu : b000112 

 Text : Kriminalistické kategorie identifikace a metody biomechanické 

analýzy: zjištění totoţnosti, individuálnost objektu, relativní stálost 

objektů kriminalistické identifikace, identifikační znaky, dělení objektů 

zkoumání a jejich klasifikace, aplikace metody identifikace pomocí 

videozáznamu pohybu, aplikované metody biomechanické analýzy, analýza 

variability chůze. Experimentální analýza pohybových projevů chůze v 

laboratorních podmínkách, srovnání a částečné výsledky zkoumání. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

¶Název : Několik poznámek k vyšetřovací situaci v trestněprocesní 

činnosti Policie České republiky 

Odpovědnost : Jiří Mazánek, Zdeněk Tomica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 67-73\\ 

Č. abstraktu : b000216 

 Text : Propojení kriminalistiky a přípravného řízení trestního na úseku 

dokazování. Činnost policie při odhalování a dokazování trestné činnosti, 

vyuţití poznatků získaných policejní činností pro zajištění důkazů a 

vyuţití v procesu trestního řízení. Vyšetřovací situace a její vymezení 

na základě kriminalistických verzí a obecných modelů a schémat 

pouţívaných v trestním řízení. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/hou 
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Název : Strukturierte Vernehmung im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

Odpovědnost : Frank Adler, Max Hermanutz 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 10 (2009), s. 535-543, 3 tab., lit. 

11\\ 

  

Indexované poznámky : Strukturální výslech v trestněprávním přípravném 

řízení 

 

Č. abstraktu : b000208 

 Text : Nová, strukturální metoda výslechu umoţňuje co nejpřesněji 

zaznamenat vjemy a vzpomínky osoby, která vypovídá. Metoda můţe být 

pouţita jak u svědků, tak u obviněných. Proto se v článku pouţívá termín 

"vypovídající osoba" (Aussageperson). Během vyšetřování se můţe status 

vypovídající osoby změnit. Popis strukturální metody výslechu. Jednotlivá 

stadia výslechu. Ověřování věrohodnosti. Závěr. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/vs 

   

¶Název : Střelci do černého 

Odpovědnost : Miroslav Dolina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : NV military revue\. - 5, č. 12 (2009), s. 42-45\\ 

Č. abstraktu : b000264 

 Text : Úkoly kriminalistické balistiky, ke kterým patří zejména 

ztotoţnění zbraně pouţité pachatelem trestného činu. Z historie 

kriminalistické balistiky. Kriminalistická balistika dnes v 

Kriminalistickém ústavu Praha. Digitalizace v balistice.    

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/ce 

   

¶Název : Tapping into medical science 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 9 (2009), s. 46, 48-50, 

52-53\\ 

  

Indexované poznámky : Vyuţívání poznatků lékařské vědy 

 

Č. abstraktu : b000185 

 Text : K vyuţití soudního lékařství a poznatků soudní vědy ve spojení s 

novými technologiemi k poskytování důkazů pro vyšetřovatele a soudy při 

podezření ze zneuţívání a týrání dětí. Význam lékařských zjištění v 

případech podezření na týrání nemluvňat. Indicie vedoucí k potvrzení 

podezření a odhalení pachatele a následné konfrontace s ním. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/bl 

  

¶Název : Zjišťování příčin poţárů a pojistné podvody související se 

ţhářstvím 

Odpovědnost : Vlastimil Pršal, Eduard Bruna, Viktor Porada 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 83-93, lit. 3\\ 

Č. abstraktu : b000219 

 Text : Poţáry a jejich příčiny. Zjišťování příčin poţárů, získávání 

informací a jejich vyuţití jako důkazních materiálů nebo materiálů  
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pomocných. Ţhářství a pojistné podvody. Motivy podvodného ţhářství, jeho 

indikátory. 

Vloţeno       : 04/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

¶Název : K tomu, že i obecní (městskou )policii lze považovat za 

policejní orgán v případě spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy  

Odpovědnost : Nejvyšší soud České republiky. Pozn. naps. František Púry 

Další       : Púry, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 11 (2009), s. 348-351\\ 

Č. abstraktu : b000263 

 Text : Policejním orgánem ve smyslu § 199 odst. 2 tr. zákona, jemuţ 

pachatel sdělil zprávu uvedenou v § 199 odst. 1 tr. zákona o trestném 

činu šíření poplašné zprávy, je i obecní (městská) policie. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Komunikace v krizových situacích : 2. díl 

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 5 (2009), s. 28-33, 8 il\\ 

Č. abstraktu : b000151 

 Text : Pokračování z minulého čísla. Problematika zabývající se 

komunikací v krizových situacích. Úkoly na místě rizikové situace. 

Příjezd na místo události a přípravná fáze. Praktická práce policistů na 

místě krizové situace. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Law Enforcement Training and the Domestic Far Right 

Odpovědnost : Steven M. Chermak, Joshua D. Freilich, Zachary Shemtob 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 12 (2009), s. 1305-

1322, lit. 76\\ 

  

Indexované poznámky : Domácí krajní pravice a policejní výcvik 

 

Č. abstraktu : b000250 
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Text : Problematika potlačování projevů krajní pravice a potřeba 

připravenosti policie. Poznatky z výzkumu podporovaného americkým 

ministerstvem  pro národní bezpečnost. K organizaci, směřování a úkolům 

výcviku policie k ochraně před politicky motivovanou kriminalitou. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/bl 

  

¶Název : Současná problematika multikulturního prostředí a PČR 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 11 (2009), příloha s. 6-10, lit. 22 \\ 

Č. abstraktu : b000194 

 Text : Multikulturní prostředí a multikulturismus. Multikulturní 

prostředí a Policie ČR. Role policie ve vztahu k multikulturní 

společnosti. Koncepce integrace cizinců. Význam strategie v ČR. Konkrétní 

uplatnění strategie. Případová studie. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Sprejové svítilny 

Odpovědnost : Jindřich Polesný 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 5 (2009), s. 36-37, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000150 

 Text : Charakteristika a popis "sprejové svítilny" model Tornado. 

Pouţití sprejové svítilny. Výcvik správného pouţívání prostředku Tornado. 

Taktika pouţití. Závěr. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

 

Název : Antidiskriminační zákon a jeho uplatnění v pracovněprávních 

vztazích 

Odpovědnost : Margerita Vysokajová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 8 (2009), s. 317-322\\ 

Č. abstraktu : b000292 

 Text : Vymezení pojmu diskriminace v antidiskriminačním zákonu. Rovné 

zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přípustné 

formy rozdílného zacházení. Právní prostředky ochrany před diskriminací. 

Vloţeno       : 15/12/2009   ABD 139/vyk 
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Název : Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu 

komunitárního práva 

Odpovědnost : Karel Čermák, jr. 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 9 (2009), s. 4-12\\ 

Č. abstraktu : b000159 

 Text : Srovnání české právní úpravy klamavé a srovnávací reklamy s 

právní úpravou komunitární. Právní úprava v obchodním zákoníku, úprava 

veřejnoprávními předpisy. Pojmy klamavá reklama, srovnávací reklama. 

Vztah klamavé a srovnávací reklamy. Judikatura českých soudů a Evropského 

soudního dvora. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

Název : Evropské společenství pro atomovou energii a právní úprava 

odpovědnosti za jaderné škody 

Odpovědnost : Jakub Handrlica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 12 (2009), s. 1270-1297\\ 

Č. abstraktu : b000224 

 Text : Úvod do problematiky průmyslového vyuţívání jaderné energie v 

Evropě. Tzv. první Římská smlouva z r. 1958, Euratom a stěţejní 

ustanovení o jeho zaloţení. Čl. 98, rozšíření EU a problematika 

harmonizace a ujednocení stávajících právních reţimů členských států Unie 

ve vztahu k jaderné energetice. 

Vloţeno       : 08/12/2009   ABD 139/bl 

  

  

Název : Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo započato 

před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? 

Odpovědnost : František Vondruška, Miroslav Růţička, Milan Vagai 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 9 (2009), s. 18-24\\ 

Č. abstraktu : b000146 

 Text : Rozbor zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o 

změně některých souvisejících zákonů, z hlediska aplikační praxe. Otázka, 

zda přichází v úvahu uloţení ochranného opatření detence i za trestné 

činy spáchané přede dnem nabytí účinnosti zákona a za jakých podmínek. 

Navazující problém zákonné limitace ochranného léčení a dosud 

nevykonaného ochranného léčení uloţení přede dnem nabytí účinnosti zákona 

o zabezpečovací detenci. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

Název : Ještě jednou k možnostem řešení násilí na fotbalových utkáních 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michal Ptáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 10 (2009), s. 3-4\\ 

Č. abstraktu : b000196 

 Text : Nová koncepce řešení násilí na fotbalových utkáních, posílení 

role pořadatelské sluţby. Přítomnost a případný zásah Policie ČR a obecní 

policie je však podle autorů v případě rizikovějších utkání 

nenahraditelný. Nutnost pečlivého výběru pořadatelů a jejich proškolení,  
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pokud jde o právní a psychologické aspekty jejich práce. Uveden jeden 

příklad neadekvátního postupu pořadatele vůči fanouškovi.  

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/ce 

  

Název : K implementaci prvého právního předpisu Evropské unie o 

evropských družstvech do českého právního řádu 

Odpovědnost : František Helešic 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 148, č. 12 (2009), s. 1316-1329, lit\\ 

Č. abstraktu : b000226 

 Text : K nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o stanovách evropské druţstevní 

společnosti (SCE) a Směrnice Rady č. 2003/72/ES, dále pak pokyn ENTR 

2009/021 o zapracování studie o implementaci nařízení do právních řádů 

členských zemí. Postup a problematika implementace v ČR. 

Vloţeno       : 08/12/2009   ABD 139/bl 

  

Název : K problematice zahlazení odsouzení 

Odpovědnost : Tomáš Gřivna, Marie Vanduchová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 9 (2009), s. 263-270\\ 

Č. abstraktu : b000164 

 Text : Návrh na změnu právní úpravy zahlazení odsouzení a jeho varianty, 

které nepočítají se zahlazením odsouzení soudním výrokem. Smysl institutu 

zahlazení odsouzení, jeho historický vývoj a komparace se zahraničními 

právními úpravami. Návrhy de lege ferenda k návrhu nové právní úpravy 

zahlazení odsouzení a k Rejstříku trestů. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/hou 

  

Název : K uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 162 správního řádu 

Odpovědnost : Jan Malast 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 6 (2009), s. 339-363\\ 

Č. abstraktu : b000310 

 Text : Příspěvek se zabývá problematikou veřejnoprávních smluv 

uzavíraných mezi soukromoprávními osobami, resp. účastníky správního 

řízení. Snaţí se odpovědět na otázku, zda je po přijetí nového správního 

řádu moţné takovouto smlouvu uzavřít toliko na základě jeho ustanovení § 

162, anebo zda je k tomu stále zapotřebí zvláštního zákonného zmocnění. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vs 

  

Název : Kompetenz- und Identitätskontrolle von Europarecht nach dem 

Lissabon-Urteil : ein neues Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? 

Odpovědnost : Heiko Sauer 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Indexované poznámky : Kontrola kompetence a identity v evropském právu po 

Lisabonské dohodě 

 

Č. abstraktu : b000259 

 Text : Vzájemný vztah mezi Spolkovým ústavním soudem a Evropským soudním 

dvorem je tradičně problematický a je tedy středem zájmu. Kompetence 

Spolkového ústavního soudu v kontextu evropského práva. Evropská unie a 

německá ústava. Integrace, hranice, soudní pravomoc, soudní kontrola.  
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Přetváření nároků na kontrolu v současném procesním právu de lege 

ferenda. Námitky a diskuse. Závěr. 

Vloţeno       : 11/12/2009   ABD 139/vs 

  

Název : Lobbing není korupce 

Odpovědnost : Pavel Vantuch 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 9 (2009), s. 42-48\\ 

Č. abstraktu : b000160 

 Text : Nekontrolovaný lobbing je jedním ze základních problémů boje s 

korupcí v ČR. Co je lobbing a jeho odlišnost od korupce. Vysoké korupční 

riziko lobbingu. Doporučení EU pro přijetí právní úpravy lobbingu a 

regulaci lobbistů. Právní úprava lobbingu v jiných státech, registr 

lobbistů v EU a v Evropském parlamentu. 

Vloţeno       : 27/11/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 

Odpovědnost : Pavel Bureš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Mezinárodní politika\. - 33, č. 6 (2009), s. 37\\ 

  

Recenze monografie : Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 

Č. abstraktu : b000330 

 Text : Přehledný a ucelený obraz o soudobém stavu mezinárodního práva. 

Úvodní kapitoly jsou věnovány historii mezinárodního práva a jeho vědy a 

základním pojmům. Následuje obecná část, která sestává z pramenů 

mezinárodního práva a subjektů. Jednotlivě jsou následně probírány hlavní 

subjekty - stát a mezinárodní organizace, postavení jednotlivce v 

mezinárodním právu, otázky právního reţimu mezinárodních prostorů, 

základní koncepty mezinárodní odpovědnosti, donucení v mezinárodním právu 

a řešení mezinárodních sporů. Knihu uzavírá pojednání o právu ozbrojených 

konfliktů.  

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Mezinárodní únosy dětí po novele občanského soudního řádu 

Odpovědnost : Jana Glogarová, Radka Nosková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 5 (2009), s. 189-194\\ 

Č. abstraktu : b000295 

 Text : Mezinárodní právní úprava a její hlavní principy. "Haagská 

úmluva". Česká právní úprava po novele občanského soudního řádu. 

Mezinárodní spolupráce. Databáze INCADAT (International Child Abduction 

Database). Problematické aspekty nové právní úpravy. 

Vloţeno       : 15/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Můţe prezident republiky odmítnout (odloţit) ratifikaci 

mezinárodní smlouvy? 

Odpovědnost : Radek Malenovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 22 (2009), s. 812-821\\ 

Č. abstraktu : b000239 

 Text : Diskuse o moţnosti odmítnutí ratifikace mezinárodní smlouvy 

prezidentem republiky, přestoţe byla schválena oběma komorami Parlamentu.  
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Jazykový výklad - ratifikace, souhlas Parlamentu. Výklad pravomoci 

prezidenta sjednávat mezinárodní smlouvy. Princip racionalizace výkonu 

státní moci, princip předvídatelnosti jednání státu a zásada dobré víry, 

princip dělby moci, princip parlamentní formy vlády. Komparativní  

argument (mezinárodní právo) a další argumentace problému. 

Vloţeno       : 10/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Náčrt teoretickoprávnej koncepcie multicentrického právneho 

systému 

Odpovědnost : M. J. Golecki, B. Wojciechowski 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 3 (2009), s. 213-227\\ 

Č. abstraktu : b000323 

 Text : Koncepce multicentrického právního systému jako uchopení vztahů 

právních řádů státu, EU, Rady Evropy, Evropského soudního dvora a 

polského Ústavního soudu o vztahu práva EU a polské ústavy. Zásady 

vzájemně příznivého výkladu a kooperativní aplikace, dvě roviny zásady 

aplikační přednosti, závaznosti a uplatnění práva, vyvození aplikační 

přednosti práva EU z polské ústavy.  

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Nad změnami v exekučním řádu 

Odpovědnost : František Korbel, Dana Prudíková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 22 (2009), s. 791-803, 1 tab.\\ 

Č. abstraktu : b000238 

 Text : Novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád). Změny v exekučním řízení. Soudní exekutoři, 

jejich profesní samospráva a mocenské vymezení vůči státu. 

Vloţeno       : 10/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Několik úvah nad kohabitací 

Odpovědnost : David Elischer 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 7 (2009), s. 258-268\\ 

Č. abstraktu : b000291 

 Text : Kohabitace (nesezdané souţití) v českém právu de lege lata ve 

srovnání s Francií. Účinky heterosexuální kohabitace v českém právu s 

důrazem na majetkové vztahy. Oblast práva sociálního zabezpečení. Daňová 

problematika. Vztahy mezi druhem a druţkou. Majetkové vztahy mezi 

registrovanými resp. zapsanými partnery.  

Vloţeno       : 15/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Odpovědnost za škodu v evropském a českém kontextu 

Odpovědnost : Michal Vlasák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 5 (2009), s. 179-184\\ 

Č. abstraktu : b000289 

 Text : Europeizace civilních deliktů. Spontánní europeizace soukromého 

práva (tzv. soft law). Odpovědnost za škodu v českém občanském právu. 

Návrh občanského zákoníku a závazky ex delicto. 

Vloţeno       : 14/12/2009   ABD 139/vyk 
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Název : Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite 

Odpovědnost : T. Herc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 4 (2009), s. 410-426\\ 

Č. abstraktu : b000321 

 Text : Článek se věnuje ve všeobecné rovině otázce kompatibility 

ústavního systému. Především vyslovuje nesouhlas s právními závěry 

některých autorů, vyvozujících existenci hierarchického vztahu mezi 

ústavou a ústavními zákony. Dále poukazuje na negativní trendy, které se 

promítají do přijímání ústavních zákonů upravující oblasti práva, stejně 

tak i do přijímání tzv. jednorázových ústavních zákonů. 

Vloţeno       : 17/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Poskytování informací o trestním řízení a ochrana soukromí 

poškozeného 

Odpovědnost : Jiří Herceg 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 10 (2009), s. 4-10\\ 

Č. abstraktu : b000200 

 Text : Práva obětí trestných činů se stále více dostávají do popředí 

zájmu u nás i v zahraničí. V neposlední řadě je zdůrazňováno jejich právo 

na ochranu soukromí, s čímţ souvisí, jak dalece je nutné a moţné 

ventilovat na veřejnosti informace z trestního řízení, které se týkají 

právě poškozených.  

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/ce 

  

Název : Postavení ústředního orgánu dle Úmluvy o občanskoprávních 

aspektech mezinárodních únosů dětí 

Odpovědnost : Michaela Janočková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 8 (2009), s. 335-340, lit. 4, odkazy na 

webové stránky\\ 

Č. abstraktu : b000299 

 Text : pojem mezinárodních únosů dětí a prameny práva (Úmluva o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980, Úmluva o 

právech dítěte z roku 1989, nařízení Rady Evropského společenství č. 

2201/2003 z roku 2003. Pro usnadnění spolupráce členských států výše 

uvedených právních předpisů byly v kaţdé zemi zřízeny tzv. Ústřední 

orgány, které jsou jakýmsi mostem mezi jednotlivými státy, konkrétními 

právními úpravami i právními systémy. Preventivní činnost Ústředních 

orgánů. Příklady jednotlivých Ústředních orgánů.  

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Potřebuje státní zastupitelství netrestní působnost? 

Odpovědnost : Karel Šabata 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 9 (2009), s. 14-18\\ 

Č. abstraktu : b000145 

 Text : Státní zastupitelství jako orgán veřejné ţaloby a otázka rozsahu 

jeho působnosti v oblasti netrestní. Modely veřejné ţaloby v Evropě - 

prokuratura a státní zastupitelství. Význam netrestní působnosti státního  
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zastupitelství - subsidiarita trestního práva. Návrhy na rozšíření 

netrestní působnosti v oblasti dozoru nad výkonem veřejné správy. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Povinná rodinná mediace? 

Odpovědnost : Ondřej Frinta 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 9 (2009), s. 379-384, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000298 

 Text : Mediace jako jeden z moţných způsobů řešení konfliktu v rodině. 

Nařízení mediace rodičům nezletilého dítěte je podle současné úpravy 

teoreticky moţné. Mediátor (osoba pověřená výkonem sociálněprávní 

ochrany) není poradcem, který rodičům předestírá své návrhy na řešení 

konfliktu. K tomu, aby mohla rodinná mediace plnit svůj účel by přispělo, 

pokud by byla uvedena jako samostatná a specifická sloţka poradenské 

činnosti v paragrafu 11 zákona o sociálněprávní ochraně. Podstatou 

mediace je dobrovolnost.  

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

 

Název : Právní úprava nových alternativních trestů 

Odpovědnost : Filip Ščerba 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 10 (2009), s. 86-89, lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b000114 

 Text : K právní úpravě 2 nových trestů - trestu domácího vězení a trestu 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní aj. společenské akce. Problematika 

zajištění kontroly výkonu těchto trestů. Toto číslo Bulletinu je 

monotematicky věnováno novému trestnímu zákoníku, který vstoupí v 

platnost dnem 1.1.2010. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/bl 

  

Název : Právo a morálka 

Odpovědnost : Denisa Kováčová, Katarína Sýkorová-Chmelárová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 44-51, lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b000214 

 Text : Základní vztah mezi právem a morálkou. Charakteristika pojmu 

právo a jeho definice. Právní norma a její znaky. Morálka a morální 

normy, jejich funkce. Vztah práva a morálky, názory právních teoretiků a 

filozofů. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Protiteroristické finanční sankce Evropské unie : případy Kadi, 

Yusuf, Al Barakaat a PMOI 

Odpovědnost : Veronika Bílková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 21 (2009), s. 764-771\\ 

Č. abstraktu : b000230 

 Text : Vyuţívání protiteroristických sankčních seznamů (seznam teroristů 

a teroristických organizací, osob podezřelých z terorismu, osob a 

organizací financujících terorismus) vyvolává řadu sloţitých otázek, 

které v posledních letech musely řešit soudní orgány ES/EU. Klíčové 

případy: Kadi, Yusuf, Al Barakat, PMOI. V nich evropské soudy vyloţily  
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komplexním (někdy ale kontroverzním) způsobem náhled na to, nakolik a za 

jakých podmínek je praxe sestavování takových seznamů přijatelné v 

demokratické společnosti a slučitelné s úctou k jednotlivci a jeho 

základním právům. 

Vloţeno       : 09/12/2009   ABD 139/hou 

 

Název : Předběžné opatření - účelná i zneužitelná zbraň 

Odpovědnost : Jaromír Jirsa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 9 (2009), s. 361-367\\ 

Č. abstraktu : b000293 

 Text : Smysl předběţného opatření. Skutečným cílem byla snaha usnadnit 

soudcům práci. Náleţitosti návrhu a negativní rozhodování soudů. 

Nedostatečné osvědčení skutkového stavu. Nezaplacené jistoty. Úvahy de 

lege ferenda. 

Vloţeno       : 15/12/2009   ABD 139/vyk 

 

Název : Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem. Část 2. 

Odpovědnost : Jaromír Hořák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 10, 2009\\ 

Č. abstraktu : b000202 

 Text : Druhá část rozsáhlého materiálu věnovaného tzv. premeditaci jako 

kvalifikačnímu znaku trestného činu vraţdy je zaměřena na kritiku tohoto 

znaku z pozic právních, trestně politických i praktických. Citovaná je 

četná historická literatura, je rovněţ podán přehled vývoje tohoto pojmu 

v rakouském a českém trestním právu i novější slovenské úpravě.  

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/ce 

  

Název : Přípravné jednání v civilním soudním řízení 

Odpovědnost : Alena Winterová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 6 (2009), s. 226-231\\ 

Č. abstraktu : b000294 

 Text : Vysvětlení pojmu přípravné jednání. Povaha přípravného jednání. 

Práva a povinnosti účastníků (jejich zástupců). Následky nedostavení se k 

přípravnému jednání. Nová úprava koncentrace řízení. Zhodnocení nové 

právní úpravy. 

Vloţeno       : 15/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Řídíme vozidla s právem přednostní jízdy : I s jízdou pod majákem 

se dá spáchat trestný čin 

Odpovědnost : Jindřich Komárek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 5 (2009), s. 38-39, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000152 

 Text : Problematika ublíţení na zdraví a zajímavé pojmy, které s ním 

souvisejí. Ublíţení na zdraví z nedbalosti (paragraf 148). Těţké ublíţení 

na zdraví z nedbalosti (paragraf 147). Pokračování příště. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 
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Název : Řízení o neodkladné předběžné otázce před Evropským soudním 

dvorem 

Odpovědnost : Miroslav Špecián 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 10, 2009\\ 

Č. abstraktu : b000203 

 Text : Článek se věnuje úloze Evropského soudního dvora v trestním 

řízení. Po základním výkladu o historii a postavení této instituce v 

systému orgánů Evropské unie se soustřeďuje především na výklad řízení o 

předběţné otázce a řízení o neodkladné předběţné otázce. Konstatuje také, 

ţe české soudy se zatím na Evropský soudní dvůr v trestních záleţitostech 

neobrátily. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/ce 

 

Název : Trestněprávní aspekty prostituce v České republice 

Odpovědnost : Jakub Chromý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 9 (2009), s. 38-40\\ 

  

Recenze monografie : Trestněprávní aspekty prostituce v České republice 

Č. abstraktu : b000141 

 Text : Publikace mapuje výskyt a především právní postih sociálně 

patologického jevu prostituce. Fenomén prostituce v dějinách, její 

aspekty ekonomické, zdravotní a správněprávní. Trestněprávní aspekty 

prostituce a trestných činů s ní souvisejících. Potřebnost právní úpravy 

prostituce, analýza věcného záměru zákona o prostituci. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/hou 

 

Název : Ústavní soud o rozhodování tzv. bagatelních sporů 

Odpovědnost : Pavel Varvařovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 6 (2009), s. 249-250\\ 

Č. abstraktu : b000300 

 Text : Podle konstantní judikatury Ústavního soudu v případech, kdy 

platná právní úprava neumoţňuje podat proti určitému typu rozhodnutí 

opravný prostředek, přichází moţnost úspěšného podání ústavní stíţnosti 

do úvahy jen v případech zcela extrémního vybočení ze standardů, jeţ jsou 

pro postupy při zjišťování skutkového základu sporu a pro jeho právní 

posouzení esenciální.  

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

 

Název : Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami 

Odpovědnost : Eliška Wagnerová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 5 (2009), s. 3-8\\ 

Předmět (korporace)  : Všeobecná deklarace lidských práv 

  

Č. abstraktu : b000129 

 Text : Všeobecná deklarace lidských práv je prvním mezinárodněprávním 

nástrojem obsahujícím katalog "práv" (t.j. principů a svobod), který byl 

přijat jako základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Deklarace jako 

právní dokument. Struktura práv - základní elementy principu materiálního 

právního státu a práva (deklarované svobody, politická práva). Akceptace  
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Deklarace ústavním právem. Garance lidských práv, vztah k mezinárodnímu 

právu. Specifický charakter tzv. čtvrté generace lidských práv (sociální, 

ekonomická a kulturní práva) a jejich rozdílné pojetí. Význam Deklarace. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/hou 

 

Název : Výpoveď obviněného ako dôkaz v trestnom konaní 

Odpovědnost : L. Kurilovská, C. Trelaj 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 4 (2009), s. 341-350\\ 

Č. abstraktu : b000325 

 Text : Výslech obviněného, výpověď obviněného, právo vypovídat, princip 

Miranda, právo nevypovídat v maďarském trestním řízení, postavení 

obviněného jako svědka v angloamerickém trestním řízení. 

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vyk 

  

Název : Vývoj intestátní dědické posloupnosti v českých zemích 

Odpovědnost : Jiří Ettler 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 18-23\\ 

Chronologické údaje  : 1811-1991 

  

Č. abstraktu : b000109 

 Text : Výklad dědické posloupnosti v Obecném zákoníku občanském 

vyhlášeném v roce 1811. Třídy dědiců, práva legitimovaných dětí, dětí 

nemanţelských atd. Stručné seznámení se změnami tohoto dědického práva v 

zákonících z let 1950, 1964 a 1991. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Vzdání se práv, která mohou v budoucnu teprve vzniknout, podle § 

574 odst. 2 ObčZ 

Odpovědnost : Jiří Handlar 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 18 (2009), s. 659-663\\ 

Č. abstraktu : b000195 

 Text : Posuzování otázky, zda se lze vzdát určitého práva, které můţe v 

budoucnu teprve vzniknout, t.j. zda je moţné ujednat, ţe takové právo 

nevznikne. Nutná přednost konkrétní právní úpravy předmětného práva před 

citovaným paragrafem (574 odst. 2 Obč.Z). 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Wplyw standardów prawnych Unii Europejskiej na prawo karne 

materialne jej paňstw czlonkowskich 

Odpovědnost : Piotr Chrzczonowicz 

Jazyk         : polsky \\pol\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 3 (2009), s. 52-66, lit. 16, 

čes. res.\\ 

Č. abstraktu : b000215 

 Text : Trestní právo hmotné jako atribut suverenity státu versus nutnost 

celoevropské spolupráce v boji s kriminalitou. Harmonizační snahy EU v 

oblasti skutkových podstat trestných činů, rozsahu nových trestů a 

základních principů trestního řízení. Spolupráce členských států EU v 

policejní a soudní oblasti (tzv. třetí pilíř) a problematika okruhu 

trestných činů, jichţ se tato spolupráce má dotýkat. Zásada subsidiarity  
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trestního práva. Nejdůleţitější nástroje tvorby evropského trestního 

práva - rámcová rozhodnutí. Smysl a význam harmonizace trestního práva 

hmotného. 

Vloţeno       : 03/12/2009   ABD 139/hou 

  

Název : Zpracování osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů 

Odpovědnost : Jiří Maštalka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 11 (2009), s. 26-31\\ 

Č. abstraktu : b000231 

 Text : Primární a z něj vyplývající sekundární zpracovávání osobních 

údajů. Provádění sekundárního zpracování zákona o ochraně osobních údajů 

a povinnosti při sekundárním zpracovávání osobních údajů. Některé 

příklady. 

Vloţeno       : 09/12/2009   ABD 139/hou 

  

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU, SILNIČNÍ DOPRAVA 
 

 

Název : Automatické tísňové volání z vozidel v Evropě zachrání asi 2500 

životů ročně 

Odpovědnost : Petr Kopáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Alarm revue hasičů a záchranářů\. - 19, č. 3 (2009), s. 38-39, 3 

il.\\ 

Č. abstraktu : b000320 

 Text : Problematika zavádění systému eCall (automatické tísňové volání z 

vozidel) v ČR. V případě nehody zařízení eCall vyšle tísňové volání, 

kterým se automaticky spojí s nejbliţší tísňovou sluţbou (v ČR je to call 

centrum linky 112). Tento hovor obsahuje dvě části - datovou a hlasovou. 

Podle odhadů Evropské komise by zavedení eCall zachránilo aţ 2500 ţivotů 

ročně, ušetřen by byl majetek aţ za 26 miliard Euro z důvodu niţších 

nemocničních a zdravotnických nákladů a rychlejšího odstranění kongescí 

způsobených nehodami.  

Vloţeno       : 17/12/2009   ABD 139/vyk 

  

¶Název : Emergency evacuation : Get a road of this 

Odpovědnost : Douglas Page 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 9 (2009), s. 18, 20, 21-

24, 1 il\\ 

  

Indexované poznámky : Nabídka vhodné silniční komunikace při hromadné 

evakuaci 

 

Č. abstraktu : b000644 

 Text : Technologie Bluetooth má v systému monitorování v síti mobilních 

telefonů napomoci v orientaci o zaplněnosti (průchodnosti) dopravních 

tepen a dálnic pouţívaných obyvateli jako silniční únikové cesty z místa 

přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné situace (povodně, průmyslové 

havárie, apod.). Princip činnosti systému a praxe jeho vyuţívání.  
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Zkušenosti z USA. K vývoji podobného japonského evakuačního systému na 

bázi GPS. 

Vloţeno       : 01/12/2009   ABD 139/bl 

 

¶Název : Následky nehody v zemích OECD 

Odpovědnost : Josef, Tesařík 

Konference  : Zasedání skupiny IRTAD, 2009, Paříţ, Francie 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), příloha s. 11-16, 4 grafy, 1 

tab\\ 

Č. abstraktu : b000035 

 Text : Problematika následků nehod. Ve dnech 23.-24.3.2009 se konalo v 

Paříţi zasedání skupiny IRTAD. Celkem bylo přítomno 35 zástupců z 20 

států - členů IRTAD (včetně zástupců z ČR) a dále zástupci mezinárodních 

organizací. V průběhu jednání byla představena řada projektů, řešených 

členy IRTADu, dotýkajících se přímo bezpečnosti silničního provozu. 

Dopravní a nehodové statistiky. Přehledy o vývoji usmrcených osob v roce 

2008.   

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

 

¶Název : Postup při zjišťování a hodnocení stupně ovlivnění řidičů 

motorových vozidel návykovou látkou ve Spolkové republice Německo 

Odpovědnost : M. Dvořák ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní lékařství\. - 54, č. 4 (2009), s. 56-58, lit. 5\\ 

Č. abstraktu : b000326 

 Text : Mezi sousedními státy v prostoru EU dochází k situaci, kdy při 

ovlivnění řidiče motorového vozidla návykovou látkou je postup při 

zjišťování a hodnocení stupně ovlivnění odlišný a závaţnost protiprávního 

jednání je posuzována rozdílnými právními předpisy a s jiným závěrem. 

Zájem státu by měl směřovat k účinnému postihu kaţdého řidiče, který řídí 

pod vlivem návykové látky. Dokazování ovlivnění řidičů návykovou látkou. 

Z hlediska právního postihu je základní otázkou, zda se jedná o trestný 

čin nebo přestupek. 

Vloţeno       : 18/12/2009   ABD 139/vyk 

 

¶Název : Proti úmrtnosti na evropských silnicích 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 11 (2009), s. 11, 1 il\\ 

  

Č. abstraktu : b000187 

 Text : EU se dlouhodobě snaţí sníţit úmrtnost na evropských silnicích. 

EU si ve třetím Evropské akčním programu pro zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu přijatém v roce 2003 stanovila ambiciózní cíl - do 

roku 2010 sníţit počet obětí dopravních nehod oproti úrovni z roku 2001 o 

polovinu. Statistiky usmrcených osob v EU. Nová legislativa EU. Počet 

dětských úmrtí na silnicích. Osvěta v bezpečnosti přepravy dětí a mládeţe 

v motorových vozidlech. Zavedení evropského řidičského průkazu. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/kab 
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¶Název : Stopy na bezpečnostních pásech 

Odpovědnost : Burkhard Walter 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 3 (2009), s. 140-150, 22 il., lit. 

10\\ 

Č. abstraktu : b000306 

 Text : Znalecké analýzy k silničním nehodám často musí stanovit, zda 

zraněná osádka vozidla měla v době nehody korektně zapnutý bezpečnostní 

pás. Pokud nejsou na pásu zřetelné stopy zatíţení, znalec musí stanovit 

hranici intenzity zatíţení v průběhu kolize, nad kterou lze jiţ očekávat 

stopy na bezpečnostních pásech. Testy na zádrţných systémech u více neţ 

20 havarovaných vozidel. Pouţitá metoda zkoumání. Specifikace míry 

zatíţení. Bezkolizní vznik stop po opotřebení. Stopy po zatíţení 

bezpečnostních pásů v závislosti na kolizi vyvolanou změnou rychlosti. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Úmrtí chodců po dopravních nehodách se střetem s osobními 

automobily 

Odpovědnost : Tomáš Vojtíšek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní lékařství\. - 54, č. 3 (2009), s. 28-32, 10 tab., lit. 

11\\ 

  

Č. abstraktu : b000312 

 Text : Soubor 431 chodců sraţených osobním automobilem pitvaných na 

Ústavu soudního lékařství v Brně v letech 1996-2005. Byly hodnoceny 

okolnosti nehody, tj. čas nehody, den v týdnu, místo nehody, typ 

zraňujícího osobního automobilu, doba přeţívání chodce, typ střetu, 

závaţnost utrpěných zranění, příčina smrti a přítomnost alkoholu a drog. 

Byl pozorován signifikantní nárůst počtu sraţených osob na přechodech pro 

chodce po zavedení změn pravidel silničního provozu od roku 2001. 

Statistické vyhodnocení frekvence zranění jednotlivých částí těla při 

různých typech střetu. 

Vloţeno       : 16/12/2009   ABD 139/vyk 

  

¶Název : Zurück zu den Wurzeln der Verkehrssicherheitsarbeit : Deutscher 

Verkehrsexpertentag 2009 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Konference  : Deutsches Verkehrsgerichtstag (2009 : Goslar, Německo) 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 5 (2009), s. 167-172, 4 

il.\\ 

  

Indexované poznámky : Zpět ke kořenům dopravně bezpečnostní práce. 

Zasedání německých dopravních expertů 2009 

Č. abstraktu : b000074 

 Text : Podrobná zpráva o červnovém zasedání německých dopravních 

expertů, jehoţ hlavním tématem bylo zvýšení dopravní bezpečnosti a 

stanovení hlavních okruhů dopravně bezpečnostní práce. Vysoký počet obětí 

dopravních nehod a systém poradenství, včetně kurzů první pomoci. Tísňové 

volání na lince 112. Problematika vyšetřování smrtelných dopravních 

nehod. Psychologické důsledky dopravních nehod, policejní ochrana obětí,  
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hlavní příčiny nehod, úsilí o redukci rizik, děti v silniční dopravě, 

problematika řidičů-seniorů atd. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

  

ZBRANĚ A STŘELIVO 
 

 

¶Název : Moderní zaměřovače 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 11 (2009), s. 25, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000199 

 Text : Útočná puška v 21. století je základní zbraní vojáků, ale i 

policistů. Momentálně existuje řada projektů útočných pušek nové 

generace. Zavádění nových zaměřovacích systémů. Denní a noční zaměřovač 

pro útočnou pušku FAMAS s moţností přenosu obrazu do individuálního 

miniaturního monitoru. 

Vloţeno       : 02/12/2009   ABD 139/kab 

  

¶Název : Od SAFN a FN FAL k L1A1 

Odpovědnost : Jiří, Fencl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 85-87, 12 il.\\ 

Č. abstraktu : b000182 

 Text : Základ ke konstrukci světoznámé samonabíjecí pušky FAL poloţil 

Belgičan Dieudonné Saive, šéfkonstruktér zbrojovky FN (Fabrique 

Nationale) v Herstalu u Lutychu. Další vývoj zbraně, její zavedení do 

výzbroje téţ v zahraničí. Uspořádání zbraně pracující na principu vyuţití 

tlaku plynů odvedených z vývrtu hlavně na píst. Pozdější přeráţování, 

konstrukce, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/12/2009   ABD 139/ek 

  

Název : P-90 stále mladá 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 41, č. 10 (2009), s. 39-41, 4 il.\\ 

Č. abstraktu : b000127 

 Text : Prototyp nového samopalu, zbraně třídy PDW od belgické firmy FN 

Herstal s označením P-90. V osmdesátých letech dvacátého století na 

světových trzích označení "zbraň pro nové tisíciletí" pro laserové 

zaměřovací systémy a pouţití plastů. Zbraň původně určena jako osobní 

zbraň jednotlivce (PDW), coţ bylo zadání NATO z dubna 1989, které s ní 

počítalo pro obsluhy a osádky vozidel. Současné uplatnění zbraně 

především u speciálních jednotek, téţ naše česká URNA. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kal 

 

Název : Getting the lead out: Green ammo 

Odpovědnost : Tabatha Wethal 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 8 (2009), s. 30-35, 8 il\\ 

  

Indexované poznámky : Ekologické bezolovnaté střelivo 
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Č. abstraktu : b000121 

 Text : Trend a opatření v USA k pouţívání ekologického střeliva (bez 

přítomnosti olova), včetně (a zejména) střeliva určeného pro výcvik. 

Ukázky a výrobci bezolovnatého střeliva pro ruční zbraně. Podpora 

ministerstva obrany. Problematika alternativ (náhraţek) a některých změn 

ve vlastnostech a účinku střel. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/bl 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

 

Název : Bezpečná Evropa 

Konference  : Bezpečná Evropa (2009 : Hradec Králové, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 16-17, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000125 

 Text : Dne 30.9.2009 se konala konference pod názvem Bezpečná Evropa v 

Hradci Králové. Odborná konference byla rozdělena na část seznamující s 

Integračním operačním programem (IOP) a projektem Národní centrum pro 

krizovou připravenost a výcvik sloţek IZS, a to z hlediska základních 

sloţek IZS. Představení dalších projektů. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kab 

  

¶Název : Cvičení trauma 2009 aneb zdravotnické cvičení IZS 

Odpovědnost : Václav Fišer 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 5 (2009), s. 40-42, 8 il\\ 

Č. abstraktu : b000153 

 Text : Informace ze cvičení TRAMA 2009, které bylo od počátku 

koncipováno k prověření či ověření připravenosti sloţek IZS ke 

zdravotnické záchraně. Ověření funkčnosti systému traumatologické péče. 

Téma a cíl cvičení. Závěry z tohoto cvičení. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 

  

¶Název : Limitní koncentrace nebezpečných látek v ochraně obyvatelstva 

Odpovědnost : Kateřina Blaţková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 18-19, 3 tab., lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b000137 

 Text : Objekty, které nakládají s nebezpečnými látkami, mohou významnou 

mírou ohroţovat své okolí. Nástrojem k zajištění ochrany lidské 

společnosti a minimalizaci následků havárií je proces plánování, v rámci 

kterého je nutné specifikovat a analyzovat jednotlivé oblasti potenciálně 

ohroţené účinky havarijních projevů. Pro definování těchto oblastí je 

nutné vymezit limitní koncentraci nebezpečné látky, pro které bude tato 

oblast stanovena. Výzkumný projekt ACUTEX. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 
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¶Název : On the water : \\the\ many faces of law enforcement marine 

patrol 

Odpovědnost : Michelle Perin 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 9 (2009), s. 26, 28-30, 

32-33, 4 il\\ 

  

Indexované poznámky : Vodní plochy. Mnohotvárnost policejních námořních 

hlídek 

  

Č. abstraktu : b000181 

 Text : Úkoly, činnosti, výcvik a vybavení říční policie v USA (policie 

hlídkující na vodních plochách - na řekách, jezerech a v pobřeţních 

vodách). Ke spolupráci s Coast Guard (pobřeţní stráţí) a s dalšími 

agenturami pro bezpečnost vodních ploch. Z historie vzniku a rozvoje 

říční policie. Některé příklady z organizace a soudobé praxe. 

Vloţeno       : 01/12/2009   ABD 139/bl 

  

¶Název : Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí 

Odpovědnost : Jaromír Šiman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 24 - 25, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000126 

 Text : V září 2009 proběhl 2. odborný seminář v rámci projektu "Příprava 

budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí". 

Systém výuky. Funkční systém výuky. Výsledky výzkumu. Směr přístupu k 

vyučování. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kab 

  

¶Název : Vzorkovnice BCHL nemají nahánět strach, opatrnost je na místě 

Odpovědnost : Jan Hrdlička, Bedřich Uchytil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 20-23, 7 il., 4 tab., lit. 3\\ 

Č. abstraktu : b000136 

 Text : Moţné nálezy materiálu civilní obrany - rozdělení podle uţívání: 

Soupravy pro kontrolu detekčních prostředků, soupravy pro výcvik 

protichemických opatření, soupravy pro detekci bojových chemických látek 

- charakteristika jednotlivých souprav. Rady, co dělat v případě nálezu 

těchto souprav. Kontakty na jednotlivé laboratoře HZS ČR. Závěr.   

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 

  

¶Název : Záchranárska policajná kynológia na Slovensku 

Odpovědnost : Vladimír Ďurišin 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 5 (2009), s. 24-25, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000149 

 Text : Sluţební kynologie v Policejním sboru Slovenské republiky. Úkoly 

sluţební kynologie. Záchranářská činnost v SR. Zahraniční záchranářská 

mise. 

Vloţeno       : 26/11/2009   ABD 139/kab 
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