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ALKOHOL, DROGY 
 

Název : Bezdomovci a vybrané sociálně patologické jevy 

Odpovědnost : Markéta Štěchová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 4 (2009), s. 265-277, 6 tab\\ 

Č. abstraktu : b000393 

 Text : Bezdomovci jsou skupinou významně ohroţenou sociálně 

patologickými jevy a kriminalitou. Nejvýrazněji se projevují závislosti, 

z nichţ zejména alkohol je nejproblematičtější a přitom nejvíce na očích 

veřejnosti. Mezi bezdomovci je vysoké procento pachatelů trestných činů a 

zároveň se často stávají oběťmi trestné činnosti. Z hlediska prevence 

kriminality jsou důleţitými prvky mj. délka bezdomovectví a vztah mezi 

bezdomovci a policií. Závěr. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Co píše o alkoholu LANCENT 

Odpovědnost : Karel Nešpor 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 291-

292, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000472 

 Text : Britský časopis LANCENT věnoval v roce 2009 jedno číslo 

problematice alkoholu. Byly předloţeny výsledky studie, která mapovala 

situaci v Rusku. Dále byly v časopise uvedeny výpočty, podle kterých lze 

alkoholu přičíst celosvětově 3,8 procent všech úmrtí a 4,6 procent let 

ztracených v důsledku nemoci. Prevence škod působených alkoholem, zákaz 

reklamy na alkohol, negativní vliv na zdraví. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Drogová Hedvábná stezka 

Odpovědnost : Slavomír Horák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 10-13\\ 

Č. abstraktu : b000532 

 Text : Rozpad SSSR a růst významu pěstování opia v Afghánistánu - 

tranzit drog jako jedna z největších hrozeb pro nově vzniklé 

středoasijské státy a zároveň výnosný obchod pro nové mocenské elity a 

radikální opoziční strany. Situace v Afghánistánu, propustné 

středoasijské hranice. Tranzit drog, především heroinu, po tzv. Hedvábné 

stezce. Korupce středoasijských politických elit tento tranzit a obchod 

usnadňuje. Důsledky této situace, neexistující jednotný postup proti 

drogám. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Drogová problematika v současném světě : nejenom předmět studia 

politické geografie 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 4-7, lit. 5, 1 

tab., 1 mp\\ 

Č. abstraktu : b000530 
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Text : Otázky související s potíráním nelegálního obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami je moţné řešit jen v mezinárodním kontextu, nelze 

ji řešit pouze na úrovni jednotlivých států. Drogy jako téma mezinárodní 

politiky. Základní mezinárodní dokumenty týkající se kontroly a potírání 

drog. Spjatost obchodu s drogami s kriminalitou a praním špinavých peněz. 

Přehled tzv. globálních drog, statistiky jejich uţívání, oblasti výroby. 

Role internetu při distribuci drog. Situace ve světě a v ČR. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Drogy a mezinárodní politika 

Odpovědnost : Zdeněk Zbořil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 3\\ 

Č. abstraktu : b000529 

 Text : Výroba, přeprava, distribuce a konzumace drog jako masová 

záleţitost, kterou často zneuţívají státy a vlády k vytvoření 

mezinárodních problémů či k získání finančních prostředků. Souvislosti 

drog a mezinárodní politiky. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

   

 

Název : Drogy z lékáren 

Odpovědnost : Miroslav Hrachovec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

3-15, přílohy, lit. 17\\ 

Č. abstraktu : b000415 

 Text : Problematika zneuţívání drog nezahrnuje pouze nelegální drogy, 

ale i drogy legální, které jsou zneuţívány toxikomany nebo slouţí k 

výrobě drog. Drogy a léky. Charakteristika lékové závislosti. Zneuţívání 

léků v Československu po 2. světové válce. Dějiny pervitinu. Činnost 

Policie ČR proti zneuţívání léků k výrobě drog. Zahraniční zkušenosti. 

NPC a moţnosti řešení. Závěr.   

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Finančná odmena ako silný motivátor v liečbe závislosti od 

alkoholu  

Odpovědnost : M. Tejová ... [et al.] 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 273-

284, 1 graf, lit. 9, 1 příloha\\ 

Č. abstraktu : b000470 

 Text : Cílem studie bylo zjistit, proč pacienti léčící se na závislost 

alkoholu, nevstupují do léčby závislosti na kouření tabákových výrobků. 

Práce je rozdělena na kvantitativní a kvalitativní část. pacienti a 

metodika. Výsledky, léčba, diskuse. Závěry a limity studie. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Jdou, jdou tou balkánskou cestou 

Odpovědnost : Filip Tesař 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 16-18, lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000534 
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Text : Tzv. balkánská cesta jako nejdůleţitější trasa pašování drog, 

především heroinu, z Afghánistánu do západní Evropy. Pašování drog je 

nejdůleţitějším zdrojem příjmů balkánské organizované kriminality. Podíl 

jednotlivých balkánských států na pašování drog, struktura a formy této 

kriminality, význam jednotlivých "národních" mafií. Balkán jako producent 

drog. Distribuce - nejvýznamnější jsou turecké, kurdské a albánské 

skupiny. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Mexiko a problematika obchodu s drogami 

Odpovědnost : Martin Hrabálek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 13-15, lit. 3, 1 

il.\\ 

Č. abstraktu : b000533 

 Text : Obchod s drogami je zpravidla nadnárodního charakteru. Vzhledem k 

nutnosti udrţování distribučních tras je značná část zisků uchovávána v 

tranzitních zemích, kde vede k posilování skupin organizované 

kriminality. Příkladem je Mexiko, kde drogové kartely převzaly dřívější 

roli kolumbijské narkomafie. Současná podoba mexické drogové scény, 

vztahy mezi kartely. Reakce vlády, spolupráce s USA, kam směřuje většina 

drog. Slabost ústředních orgánů, korupce. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Může biometrie selhat? 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 8, 2 il\\ 

Poznámky : Annals of Oncology 

Č. abstraktu : b000490 

 Text : Biometrické systémy jsou softwarové a hardwarové nástroje, které 

umoţňují automatické ověření identity určité fyzické osoby. Jejich 

vyuţití je poměrně široké a aplikací stále přibývá. Přehled biometrických 

systémů. Negativa biometrie.  

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : "Na drogovou problematiku nelze pohlížet jako na něco, co by bylo 

jednou provždy řešitelné" 

Odpovědnost : Jakub Frydrych, Aleš Borovička 

Další       : Schuster, Robert 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 19-23\\ 

Č. abstraktu : b000535 

 Text : Globalizace drogového trhu, jeho vývoj, proměny a současná 

podoba. Význam a rozšíření českého pervitinu. Diskuse o konopných 

drogách, vzrůstající význam kokainu. Tok drog přes území ČR, drogoví 

kurýři. Mezinárodní spolupráce v boji proti drogám. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Omamné prostředky. Zákony a nařízení v letech 1939 - 1945 

Odpovědnost : Miloš Šebor 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

54-61, 12 il\\ 

Č. abstraktu : b000423 
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Text : Přehled vývoje omamných prostředků v letech 1939 - 1945. Základní 

zásady platné úpravy. Prostředky podléhající úpravě. Dovoz, vývoz a 

obchod s omamnými prostředky. Léky a lékárny. Trestné činy: Delikty 

dolosní a kulposní. Závěr. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Orientační testy recentní paměti u kuřáků marihuany 

Odpovědnost : Karel Hampl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 285-

291, 1 obr., 8 tab., lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000471 

 Text : Orientační testy krátkodobé paměti sluchové, zrakové a prostorové 

jsou u kuřáků marihuany rychlou a jednoduchou metodou pro průkaz 

poškození paměti marihuanou a jsou proto jedním z důvodů proč s kouřením 

marihuany přestat. Způsob provedení testu a některé výsledky testů. 

Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Permanentní válka? : Drogy v zahraniční politice USA vůči 

Latinské Americe 

Odpovědnost : Kryštof Kozák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 7-10\\ 

Č. abstraktu : b000531 

 Text : Boj proti zneuţívání omamných látek a jeho vývoj. Postoj USA - 

válka proti drogám jako jeden z klíčových faktorů vytváření zahraniční 

politiky a ve vztahu k vybraným státům Latinské Ameriky. Vyhlášení války 

proti drogám, postoj zemí produkujících drogy. Protidrogová politika po 

skončení studené války, americká represívní strategie, důraz na vojenské 

řešení, důsledky. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Použití ketaminu k vyvolání zkušenosti blízkosti smrti: 

Mechanismus působení a terapeutický potenciál 

Odpovědnost : Jana Posová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

43-47, lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000422 

 Text : Problematika pouţívání látky ketaminu. Zkušenosti blízkosti smrti 

(ZBS), která je vyvolána pouţitím disociativní látky ketaminu. Záţitek 

blízké smrti: typické vlastnosti. Pouţití ketaminu k vyvolání ZBS. 

Případy pouţití ketaminu. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

 

Název : Projekt "Nepodporuji výrobu drog" 

Odpovědnost : Michal Hammer 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

16-17, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000418 
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Text : Smyslem projektu je poukázat na příčinnou souvislost mezi 

dostupností léků s obsahem pseudoefedrinu a nelegální výrobou 

metamfetaminu. NPC chce  

tímto projektem upozornit veřejnost na problematiku zneuţívání 

pseudoefedrinu obsaţeného ve volně prodejných léčivech.  Statistická data 

zajištěných laboratoří. Spolupráce NPC a České lékárnické komory. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Projekt: "Stop pěstírnám konopí"  

Odpovědnost : Marek Blaţejovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

18-19\\ 

Č. abstraktu : b000420 

 Text : Projekt prevence kriminality, který je inspirován zkušenostmi ze 

zahraničí a který na území ČR realizovala NPC Sluţby kriminální policie a 

vyšetřování. V poslední době se na území ČR setkáváme s fenoménem 

hromadného, organizovaného pěstování konopí a z něj vyráběné drogy 

marihuany. Nelegální pěstování konopí. Zaslání dopisu do problémových 

oblastí. Dopis obsahoval varování, jaké důsledky můţe mít pro občana 

pronajmutí nemovitosti nelegálním pěstitelům. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Przypadek zabójstwa przez zatrucie ergotamina;A case of homicide 

by ergotamine poisoning 

Odpovědnost : Elzbieta Bloch-Boguslawska ... [et al.] 

Jazyk         : polsky \\pol\ 

Seriál : Archiwum medycyny sadowej i kryminologii\. - 58, č. 4 (2008), s. 

218-220, 2 il., lit. 12\\ 

 

Indexované poznámky : Případ vraţdy otravou ergotaminem 

Č. abstraktu : b000554 

 Text : Vlastnosti a pouţití alkaloidu ergotaminu jako léku a sloţky léků 

na zmírnění obtíţí při migrénách. Mechanismy způsobující smrt při jeho 

předávkování (jednorázově nebo nepřetrţitým uţíváním). Případ nálezu jiţ 

mumifikované mrtvoly v dlouhodobě uzavřeném bytě. Pitevní nález a 

mnoţství ergotaminu v těle. Usvědčení a výjimečnost vraţdy. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/bl 

 

 

Název : Rodiče, děti a legální drogy 

Odpovědnost : D. Hrubá, I. Ţaloudíková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 257-

271, 6 tab., lit. 30\\ 

Č. abstraktu : b000469 

 Text : Konzum kouření a pití alkoholu mezi dětmi ve 3. a 4. třídě 

základních škol. Metodika, výsledky, diskuse a závěr.   

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Vybrané poruchy súvisiace s konzumom alkoholu so závislosťou od 

alkoholu 

Odpovědnost : J. Fleischer, I. Andrré, Ľ. Jalč 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 
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Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 293-

304, lit. 11\\ 

Č. abstraktu : b000474 

 Text : Nejednotnost a nepřesnost při formulaci diagnostických klinických 

a soudněpsychiatrických závěrů v oblasti vybraných poruch souvisejících s 

konzumací alkoholu a závislostí na alkoholu. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Závislosť od alkoholu;Pokroky v psychoterapii 

Odpovědnost : Vladimír Novotný 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 272\\ 

Recenze monografie : Závislosť od alkoholu;Pokroky v psychoterapii 

Č. abstraktu : b000485 

 Text : Charakteristika knihy "Závislost od alkoholu". Kniha má osm 

kapitol, seznam literatury, přílohu. Přehled klasifikace alkoholizmu 

podle MKCH, teorie, modely alkoholové závislosti, diagnostika, léčba, 

zvládání recidiv, skupinová psychoterapie, prognóza. Kniha je přehledná, 

poskytuje informace pro rychlou orientaci. Má však nedostatky v překladu. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

 

Název : Ältere Menschen als Opfer von Straftaten : Prävention von 

Straftaten zum Nachteil von Senioren 

Odpovědnost : Lutz Hohaus 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 6 (2009), s. 24-26, 4 il\\ 

Indexované poznámky : Staří lidé jako oběti trestných činů. Prevence 

kriminality namířené proti seniorům 

Č. abstraktu : b000432 

 Text : Nárůst kriminality proti seniorům. Vnímání bezpečnosti a ohroţení 

kriminalitou. Senioři jako oběti kriminality - mladí a staří senioři. 

Preventivní programy, jejich prostředky, cíle, koncepce. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

 

Název : Belgie propouští kriminálníky 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 10, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000547 

 Text : Problematika vězeňského systému v Belgii. Belgický vězeňský 

systém je v krizi. Na jedné straně jsou zaplněné věznice a na straně 

druhé stále přibývají nový vězni. Vláda zatím nedokázala zajistit ţádný 

způsob kontroly na dálku. Varujícím ukazatelem je, ţe trestných činů 

přibývá. Naproti v sousedním Nizozemsku jsou zase věznice poloprázdné. 

Nizozemci řešili problém s přeplněnými věznicemi uţ v devadesátých 

letech, kdy byli nuceni hledat alternativní řešení. Zavedli systém 

veřejně prospěšných prací s účinnou kontrolou pomocí elektronických 

náramků. Daří se jim průběţně sniţovat počet recidivistů. Stát finančně 

ušetří.  

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/kab 
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Název : Bezdomovci a vybrané sociálně patologické jevy 

Odpovědnost : Markéta Štěchová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 4 (2009), s. 265-277, 6 tab\\ 

Č. abstraktu : b000393 

 Text : Bezdomovci jsou skupinou významně ohroţenou sociálně 

patologickými jevy a kriminalitou. Nejvýrazněji se projevují závislosti, 

z nichţ zejména alkohol je nejproblematičtější a přitom nejvíce na očích 

veřejnosti. Mezi bezdomovci je vysoké procento pachatelů trestných činů a 

zároveň se často stávají oběťmi trestné činnosti. Z hlediska prevence 

kriminality jsou důleţitými prvky mj. délka bezdomovectví a vztah mezi 

bezdomovci a policií. Závěr. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Chancen und Grenzen internationaler Kooperation gegenüber Formen 

professionell organisierter Kriminalität - eine Herausforderung : 

Partnerwahl und Ansätze 

Odpovědnost : Robert F. Oberloher 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 5-8\\ 

Indexované poznámky : Moţnosti a omezení mezinárodní kooperace namířené 

proti profesionální organizované kriminalitě. Volba partnera a počátek 

spolupráce 

Č. abstraktu : b000386 

 Text : Organizovaná kriminalita jako asymetrická transnacionální 

bezpečnostní hrozba.  Nezbytnost mezinárodní kooperace při jejím 

potírání. Mezinárodní policejní spolupráce z hlediska vnitrostátního a v 

kontextu spolupráce v rámci EU. Spolupráce s tzv. třetími zeměmi nebo 

důleţitými regiony. Úloha a podíl nestátních organizací na této 

spolupráci. Omezení a problémy: asymetrický soupeř, omezené moţnosti 

kooperujících partnerů. Problematika výběru kooperujícího partnera. Další 

úkoly pro prohloubení a rozšíření mezinárodní spolupráce. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Chronic Violent Patients in an Inpatient Psychiatric Hospital: 

Prevalence, Description, and Identification 

Odpovědnost : Patrick Lussier ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 37, č. 1 (2010), s. 5-28, 1 

il. 5 tab., lit. 42\\ 

Indexované poznámky : Chronické násilí u pacientů hospitalizovaných v 

psychiatrické léčebně. Výskyt, popis a identifikace 

Č. abstraktu : b000402 

 Text : Výzkum výskytu a charakteristika případů chronického násilného 

chování pacientů soudní psychiatrické kliniky v kanadské Britské 

Kolumbii.  V rámci ročního následného šetření je analyzován vzorek 527 

pacientů vykazujících násilí. Zpracovány jsou faktory sociodemografické, 

právní kriminologické, klinické a anamnéza. Přibliţně 10 % ze sledovaných 

pacientů je odpovědno za více neţ 60 % evidovaných případů násilí. 

Výsledky průzkumu a analýza rizik recidivy. Tabulky, komentáře a diskuze. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/bl 
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Název : Crowd Situations and their Policing from the Perspective of 

Finnish Police Officers - a Case Study of Finnish Police Knowledge 

Odpovědnost : Kari Saari 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention\. - 10, č. 2 (2009), s. 102-119, 1 il., lit. 37\\ 

Indexované poznámky : Dav a jeho zvládání z pohledu finských policistů. 

Případová studie policejních znalostí a zkušeností 

Č. abstraktu : b000344 

 Text : Studie k vývoji v oblasti davových situací ve Finsku a jejich 

zvládání policií. K zaloţení a úkolům policejních jednotek 

specializovaných na udrţení veřejného pořádku a zvládnutí davu. Z 

psychologie davu (sportovní a kulturní akce, demonstrace aj. masová 

shromáţdění) a přístup policie. Analýza průzkumu mezi policisty. 

Vloţeno       : 05/01/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : Demographie und Kriminalitätsentwicklung : Der demographische 

Wandel in Deutschland und seine Bedeutung für die 

Kriminalitätsentwicklung 

Odpovědnost : Robert Naderi 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 6 (2009), s. 17-19, 2 grafy\\ 

Indexované poznámky : Demografie a vývoj kriminality. Demografické změny 

v Německu a jejich vliv na vývoj kriminality 

Č. abstraktu : b000430 

 Text : Demografický vývoj v Německu - vývoj porodnosti, průměrného věku, 

migrace. Důvody poklesu porodnosti. Regionální rozdíly. Důsledky těchto 

změn na vývoj kriminality. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Determinate Sentencing in California 

Odpovědnost : David Brewer, Gerald E. Beckett, Norman Holt 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Research in Crime and Delinquency\. - 18, č. 2 

(1981), s. 200-231, tab., graf, bibliogr.\\ 

Č. abstraktu : a005696 

 Text : Uzákonění časově přesně vymezených trestů v Kalifornii. Dopad 

tohoto opatření na určité typy trestných činů. Za většinu trestných činů 

jsou vyměřovány tresty ve středu stupnice. Horní třetinou sazby trestány 

jen závaţné trestné činy. Celkově se však délka trestů podstatně zvýšila.  

Zdroj : 002599 

Vloţeno       : 05/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Europäischer Haftbefehl - Paradebeispiel für das "Prinzip der 

gegenseitigen Anerkennung" 

Odpovědnost : Thomas Bode 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 21-24\\ 

Indexované poznámky : Evropský zatýkací rozkaz - parádní ukázka principu 

vzájemného uznávání.  

Č. abstraktu : b000397 

 Text : Princip vzájemného uznávání policejních a justičních opatření 

nahrazuje a doplňuje tradiční způsoby právní pomoci. Základní koncept 

vzájemného uznávání. Specifické případy pouţití evropského zatykače, jeho  
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předpisy a změny, které přináší. Problém chybějícího souladu mezi 

mezinárodní právní pomocí a trestním řádem na příkladu pronásledování 

pachatele na území státu mimo EU. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Forenzní psychologie 

Odpovědnost : Gustáv Dianiška, Marie Vágnerová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 48, 1 il\\ 

Recenze monografie : Forenzní psychologie - 2. upravené vydání 

Č. abstraktu : b000573 

 Text : Publikace Forenzní psychologie seznamuje se současným stavem 

poznání psychologie aplikované na problémy kriminality. Kniha je 

zpracována jako vysokoškolská učebnice. Vedle vstupních informací o 

forenzní psychologii a její historii, najdou v ní čtenáři aktuální 

poznatky o psychologii pachatelů a obětí trestných činů. Další části 

učebnice. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Gefahren der sozialen Netzwerke 

Odpovědnost : Marc Behle 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 12 (2009), s. 24, 26, 1 il.\\ 

Indexované poznámky : Nebezpečí sociálních sítí 

Č. abstraktu : b000408 

 Text : Sociální sítě na internetu a jejich zneuţívání pro kriminální 

činnost (např. dětská pornografie, krádeţe identity, zneuţívání dat 

apod.). Sledování a monitorování těchto sítí policií. Některá další 

nebezpečí plynoucí z internetových sociálních sítí pro mezilidské vztahy 

na pracovišti. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Grenzen der Technik : Kameras allein verhindern keine Straftaten 

im ÖPNV 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 6 (2009), s. 

14-15\\ 

Indexované poznámky : Hranice techniky. Kamery samy nezamezí trestným 

činům ve veřejné osobní dopravě 

Č. abstraktu : b000410 

 Text : Rostoucí násilí a jeho brutality ve veřejné hromadné dopravě. 

Zavádění kamerových systémů do prostředků hromadné dopravy, 

videosledování stanic a nádraţí. Podíl těchto technických opatření na 

kontrole a prevenci kriminality nelze přeceňovat. Nutná spolupráce s 

veřejností, součinnost techniky a lidí. Vyuţívání bezpečnostních sluţeb 

(policie, soukromé bezpečnostní sluţby). Tzv. spirála pasivity - neochota 

svědků pomoci obětem násilí. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Internationale polizeiliche Zusammenarbeit in der 

Kriminalitäbekäkampfung im Überblick : Die wesentlichen 

Entwicklungslinien 

Odpovědnost : Jürgen Kepura, Frank Niechziol 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 8-10\\ 

Indexované poznámky : Přehled mezinárodní policejní spolupráce v boji s 

kriminalitou. Hlavní vývojová linie  

Č. abstraktu : b000387 

 Text : Základy mezinárodní policejní spolupráce. Vznik a vývoj prvních 

organizačních struktur - Interpol, TREVI. Schengenská dohoda a vznik 

evropských mezinárodních policejních struktur - Europol, společné 

policejní úřady, policejní dohody, regionální spolupráce (švédská 

iniciativa). Postavení německé kriminální policie v těchto strukturách. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Internationale polizeiliche Zusammenarbeit in Europa : 

Funktionale und geographische Strukturen der Zusammenarbeit 

Odpovědnost : János Fehérváry 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 2-4\\ 

Indexované poznámky : Mezinárodní policejní spolupráce v Evropě. Funkční 

a geografická struktura spolupráce 

Č. abstraktu : b000384 

 Text : Počátky evropské policejní spolupráce (Interpol, TREVI). Faktory 

ovlivňující její prohlubování (mezinárodní kriminalita, mezinárodní 

terorismus) a vyhlášení strategie a úkolů mezinárodní policejní 

spolupráce. Formy evropské policejní spolupráce, její struktura, 

jednotlivé organizační jednotky a praktické rozvíjení. Některé současné i 

minulé nedostatky. Hodnocení současné úrovně. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Internationale Zusammenarbeit bei der Kriminalitätskontrolle : 

Checkliste 

Odpovědnost : Bernd Walter 

Autor       : Walter, Bernd 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 31\\ 

Č. abstraktu : b000400 

 Text : Shrnutí problematiky mezinárodní policejní spolupráce při 

kontrole a potírání kriminality. Rámcové podmínky, mezinárodní právní 

pomoc, švédská iniciativa, evropský zatykač, problematika zabavení 

majetku  v přeshraničních trestních věcech. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : "Klimaveränderungen" : Der demographische Wandel - ein lange 

bekanntes Problem wird innerhalb der Polizei und von aussen spürbar 

Odpovědnost : Peter von Prondzinski 

Autor       : Prondzinski, Peter von 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 6 (2009),  s. 2-4, 1 il., 2 

grafy, 2 tab.\\ 

Indexované poznámky :  "Klimatické změny". Demografické změny - 

dlouhodobě známý problém bude znát uvnitř policie i mimo ni 
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Č. abstraktu : b000427 

 Text : Nepříznivý vývoj demografické struktury obyvatelstva vzhledem ke 

stárnutí populace a jeho důsledky. Problematika aktivního stáří. Vliv 

stárnutí populace na kriminalitu a bezpečnost silničního provozu. 

Zestárnutí zaměstnanců a co to znamená pro policejní práci. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Kontrollierte Vaterschaft im Maßregelvollzug : die Beeinflussung 

von Vätern und deren Vaterbild durch verschiedene Kontrollinstanzen 

Odpovědnost : Katharina Eichinger 

Jazyk         : německy \\ger\ 

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

5 (2009), s. 447-453, lit. 12\\ 

Indexované poznámky : Kontrolované otcovství při umístění otce v 

detenčním zařízení. Ovlivňování otců a jejich image různými kontrolními 

instancemi. 

Č. abstraktu : b000343 

 Text : Častější pouţívání detence v psychiatrických zařízeních 

(Maßregelvollzug) a delší doba pobytu má vliv zvláště na skupinu 

zadrţených, kterým se dosud věnovalo málo pozornosti, totiţ otcům. 

Institucionální logika forenzní psychiatrie s otci nepočítá, proto nejsou 

uváděni v statistikách trestního systému (Strafvollzugsstatistik). 

Umoţňuje však otcům kontakt s dětmi. Tato studie ukazuje, ţe na otce mají 

velký vliv nejen podmínky detenčního zařízení, ale také podmínky 

pracoviště, způsob terapie, matka a příbuzní. Denní praxe v těchto 

zařízeních, jakoţ i pozornost věnovaná otcům můţe mít velký význam jak 

pro psychiatrické instituce, tak pro otce samotné. 

Vloţeno       : 05/01/2010   ABD 139/vs 

  

 

Název : Kriminalita, veřejnost a média : problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví 

Odpovědnost : Zdeněk Koudelka 

Autor       : Koudelka, Zdeněk 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 1 (2010), s. 38-39\\ 

Recenze monografie : Kriminalita, veřejnost a média : problémy, o nichţ 

se příliš (ne)mluví 

Č. abstraktu : b000569 

 Text : Recenze knihy, která se věnuje tématu medializace kriminality a 

trestního řízení. Prezentace kriminality v médiích, televizní, resp. 

internetové násilí jako inspirace trestné činnosti. Zásada veřejnosti 

trestního řízení a otázka podávání informací z trestního řízení 

sdělovacím prostředkům. Obecné vnímání právníků a soudců společností. 

Chování veřejnosti ve vztahu k trestné činnosti. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Modrožlutý sen 

Odpovědnost : Jan Zoubek 

Autor       : Zoubek, Jan 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 13-16, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000455 

 Text : Případ nelegálního prodeje padělaných léků prostřednictvím 

inzerce na internetu. Negativním aspektem při vyšetřování byla anonymita, 

kterou internet poskytuje. popis postupu, který byl moţný v takových 

případech aplikovat. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/kab 

  

Název : Plaidoyer pour une crominologie de terrain(s) : analyse de 

l´affaire Witzel 

Odpovědnost : Michaël Dantinne 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 

Seriál : Revue de droit pénal et de criminologie\. - 89, č. 12 (2009), s. 

1160-1173\\ 

Indexované poznámky : Plaidoyer do kriminologie stadionu(ů). Analýza 

případu Witzel 

Č. abstraktu : b000549 

 Text : Agresivita násilí ve sportu jsou nejčastěji spojovány s fanoušky, 

ale dochází k nim i mezi sportovci. Sport, zejména fotbal, jako divadlo. 

Rivalita klubů a hráčů, politika vítězství za kaţdou cenu. Úloha 

sdělovacích prostředků, medializace sportu a událostí s ním spojených, 

vyhledávání senzací. Podíl médií na vytváření image klubů a hráčů. 

Agresivita v kontextu sportu, analýza případu Witzel. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Problémy působené hazardní hrou a lékař 

Odpovědnost : Karel Nešpor 

Autor       : Nešpor, Karel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 5 (2009), s. 305-

318, 1 schéma, 1 tab., lit. 21\\ 

Č. abstraktu : b000473 

 Text : Problematika hráčství a sázkařství. I plně rozvinuté patologické 

hráčství je léčitelné, ale bývá potřebná soustavná a dlouhodobá léčba 

zahrnující kombinaci více postupů. Diagnostika. Léčba patologického 

hráčství. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Rizikové chování v dospívání 

Odpovědnost : Miloš Vaněček 

Konference  : Rizikové chování v dospívání: (2009 : Měřín, ČR) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 4 (2009), s. 

22-26, lit. 26\\ 

Č. abstraktu : b000425 

 Text : Začátkem června 2009 proběhla v Měříně u slapské přehrady 

konference AT. Na konferenci zazněl souhrnný referát "Syndrom rizikového 

chování v dospívání", který byl uveřejněn v časopise Česko-slovenská 

psychiatrie, 200, č. 6. Vývoj problematiky. Změny v chování a zdraví 

dospívajících. Rizikové chování v dospívání. Rizikové chování v oblasti 

psychosociální. Delikvence a  
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kriminalita. Rizikové a ochranné faktory. Prognóza SRCH v dospívání.   

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti 

Odpovědnost : Oldřich Krulík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

 Text : Spolupráce policie s veřejností. Policie se snaţí veřejnost 

pohnout k efektivnějšímu oznamování nejzávaţnějších zločinů (často 

označované jako metodika Crimestoppers nebo Crimewatch). zahraniční 

zkušenosti z USA, Německa, Velké Británie, Irska, Nizozemska, Maďarska, 

Slovinska a ČR. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Školní Informační Kanál aneb prevence v Praze 

Odpovědnost : Lenka Matoušková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 15, č. 12 (2009), s. 30-31, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000447 

 Text : Preventivní projekt "Šik" (Školní  informační kanál) je zaměřený 

na děti a mládeţ. Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu 

mladých lidí, prostřednictvím moderně zpracovaných video spotů, které 

mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Poměr 

zapojených škol v krajích ČR. Garant projektu. Teoretické zaměření 

projektu ŠIK. Závěr. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Terroristen das Wasser abgraben : Wie in Hamburg die 

Hafensicherheit gewährleistet wird 

Odpovědnost : Heiko Beller 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 6 (2009), s. 

28-29, 2 il.\\ 

Indexované poznámky : Jak vypálit rybník teroristům. Jak v Hamburku 

zajišťují bezpečnost přístavu 

Č. abstraktu : b000412 

 Text : Ohroţení lodní dopravy a přístavů teroristickými útoky. 

Vyhodnocení rizik, rozdílná struktura evropských přístavů a její důsledky 

pro zajištění bezpečnosti. Příklad Hamburku: bezpečnostní opatření v 

přístavu, uplatnění systému "Risiko-Containern" (rentgenování podezřelých 

nebo rizikových přepravních kontejnerů), spolupráce s obchodními partnery 

v oblasti prevence terorismu a její význam pro zajištění bezpečnosti v 

přístavech.  

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : The  Confluence of Mental Health and Psychopathic Traits in 

Adolescent Female Offenders 

Odpovědnost : Nathan E. Cook, Trevor H. Barese, Frank Dicataldo 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 37, č. 1 (2010), s. 119-135, 1 

il., 4 tab., lit. 61\\ 

Indexované poznámky : Spolupůsobení duševního zdraví a psychopatické 

povahy u mladistvých pachatelek 

Č. abstraktu : b000413 
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Text : Výzkum souvislostí mezi psychopatickou povahou, násilným chováním 

a duševním zdravím.  Matematickým modelováním zpracované údaje z databáze 

u 100 mladistvých pachatelů (50 muţů, 50 ţen). U mladistvých pachatelek 

byly zjištěny  vazby mezi psychopatií, násilím a duševním zdravím obecně 

těsnější neţ u muţů. Komentované další odlišnosti, tabulkové přehledy 

výsledků a diskuze. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : Vražda spáchaná z lásky k manželce 

Odpovědnost : Vladimír Matoušek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 17-27, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b000456 

 Text : Podrobný popis  práce policistů od oznámení pohřešování mladé 

ţeny a nálezu mrtvoly aţ po objasnění a usvědčení pachatelů, kdy motivem 

vraţdy byl finanční zisk. Problematika pátrání po nezvěstných osobách. 

Oznámení o pohřešování osoby, vyhlášení pátrání po pohřešované. Oznámení 

nálezu mrtvé ţeny. Ohledání místa činu. Identifikace, prohlídka a pitva 

mrtvé ţeny. Výslechy. Vyhodnocení telekomunikačního provozu a lokalizace 

pohybu mobilních telefonů. Pátrání po osobách a věcech (paragraf 68). 

Závěr. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Wir werden alle Opfer : Straftaten gegen ältere Menschen - eine 

neue, wichtige Kennzahl und ihre Auswirkungen auf den Polizeidienst 

Odpovědnost : Joachim Ludwig 

Autor       : Ludwig, Joachim 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 6 (2009), s. 20-23, 1 il\\ 

Indexované poznámky : Všichni budeme oběťmi. Trestné činy proti seniorům 

- nový, důleţitý symptom a jeho důsledky pro policejní práci  

Č. abstraktu : b000431 

 Text : Kriminalita namířená proti seniorům jako relativně nový typ 

kriminality. Senioři jako vysoce riziková skupina obětí trestných činů a 

násilí. Charakteristika a hlavní typy této kriminality. Pachatelé a oběti 

kriminality na seniorech. Specifika odhalování a vyšetřování, změny v 

policejní práci. Preventivní program. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Zásah vyšší moci 

Odpovědnost : Josef Mareš, Aleš Preis 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 4-12, 14 il\\ 

Č. abstraktu : b000453 

 Text : Případ zmizelé mladé ţeny. Vzniklo důvodné podezření, ţe důvodné 

podezření, ţe byla zavraţděna. Díky precizní činnosti policie, která 

vyuţila veškerých metod a prostředků k dokumentaci pohybu ţeny, bylo 

zjištěno, s kým trávila poslední okamţiky před zmizením. Úkony trestního 

řízení. Vyšetření, pátrání, vyhodnocení výstupů ze záznamů 

telekomunikačního provozu mobilních telefonátů a ze záznamů kamerových 

systémů. Odsouzení pachatele.   

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/kab 

 

Název : Znaky majetkovej a ekonomickej kriminality 
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Odpovědnost : Tomáš Strémy 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 12 (2009), s. 1370-1378\\ 

Č. abstraktu : b000517 

 Text : Definování majetkové a ekonomické kriminality a určení rozdílu 

mezi nimi. Struktura majetkové kriminality (krádeţe vloupáním, krádeţe 

prosté, ostatní majetkové trestné činy). Krádeţ jako nejčastější trestný 

čin vůbec. Ekonomická kriminalita, kriminalita bílých límečků a jejich 

kritéria. Korupce jako související jev. Variabilnost ekonomické 

kriminality. Zařazení trestných činů do trestního zákona. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Zneužití identity a trestná činnost 

Odpovědnost : Miroslav Scheinost, Zdeněk Karabec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 4 (2009), s. 241-251, 1 il., 2 tab., 

lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000391 

 Text : Článek se zabývá relativně novou formou kriminality, tzv. 

"identity fraud" a "identity theft", která se stala v poslední době 

předmětem zvýšeného zájmu mezinárodních organizací i odborné veřejnosti. 

Jedná se v zásadě o získání cizí identity, resp. personálních dat jiné 

osoby bez jejího vědomí a souhlasu a jejich zneuţití ke spáchání trestné 

činnosti. Tato činnost se děje obvykle s vyuţitím elektronických 

komunikačních a archivačních systémů. Charakter této formy kriminality. 

Hlavní problémy spojené s jejím odhalováním, postihem a prevencí. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Možnosti zajišťování daktyloskopických stop z kůže mrtvol 

Odpovědnost : Jiří Straus 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 31-36, 4 il., 

lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b000460 

 Text : Přehled metod pro zajištění daktyloskopických stop na kůţi ţivé 

osoby nebo mrtvoly. Problematika vyhledávání a zajišťování 

daktyloskopických stop. Zviditelnění daktyloskopických stop na kůţi 

mrtvol a jejich zajištění. Výsledky vlastních experimentů. Závěr. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Našli jsme pro vás na internetu : 25. díl 

Odpovědnost : Jaroslav Kusala 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 17, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000551 

 Text : Pokračování z minulého čísla. On-line počítačový program 

Aecidentfketch. Součástí programu jsou i dvě krátká instruktáţní videa s 

vysvětlením základních operací. Program slouţí ke zhotovení a vytisknutí  
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kvalitního situačního náčrtu dopravní nehody. Daktyloskopie, která 

umoţňuje rychle a spolehlivě identifikovat osoby na základě 

daktyloskopických otisků. Další webové stránky. Vloţeno       : 

28/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Niekoľko poznámok k falšovaniu bankoviek a metódam ich 

odhaľovania 

Odpovědnost : Adrián Jalč 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 4 (2009), s. 300-308, 3 tab., lit. 8\\ 

Č. abstraktu : b000396 

 Text : Problematika falšování peněz. Přehled zadrţených padělaných peněz 

v SR. Ochranné prvky peněz. Expertizní a znalecké zkoumání. Závěr. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Písmoznalecké revizní posudky v širších souvislostech aneb 

Grafolog není písmoznalec! 

Odpovědnost : Václava Musilová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 37-42, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000461 

 Text : Institut revizních písmoznaleckých posudků se všemi klady i 

zápory, včetně zneuţívání ze strany obhajoby. Písmoznalecké posudky. 

Grafologické posudky. Jmenování znalce. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Prezývali ma "mŕtvolkár" 

Odpovědnost : Alexandr Berek 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 50-52, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000463 

 Text : Problematika kriminalistické odorologie. Vyhledávání lidských 

pozůstatků s vyuţitím sluţebního psa. Počátky a vývoj této specializované 

činnosti na Slovensku. Kasuistiky, ve kterých byl pouţit speciálně 

vycvičený pes na vyhledávání mrtvol. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Przypadek zabójstwa przez zatrucie ergotamina;A case of homicide 

by ergotamine poisoning 

Odpovědnost : Elzbieta Bloch-Boguslawska ... [et al.] 

Jazyk         : polsky \\pol\ 

Seriál : Archiwum medycyny sadowej i kryminologii\. - 58, č. 4 (2008), s. 

218-220, 2 il., lit. 12\\ 

 

Indexované poznámky : Případ vraţdy otravou ergotaminem 

Č. abstraktu : b000554 

 Text : Vlastnosti a pouţití alkaloidu ergotaminu jako léku a sloţky léků 

na zmírnění obtíţí při migrénách. Mechanismy způsobující smrt při jeho 

předávkování (jednorázově nebo nepřetrţitým uţíváním). Případ nálezu jiţ 

mumifikované mrtvoly v dlouhodobě uzavřeném bytě. Pitevní nález a 

mnoţství ergotaminu v těle. Usvědčení a výjimečnost vraţdy. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/bl 
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Název : Příspěvek k identifikaci akcelerantů hoření ve vzorcích z 

požářiště 

Odpovědnost : Jan Čapoun, Jana Krykorková, Dagmar Urbanová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 2 (2009), s. 19-

32, 9 il., lit. 12\\ 

Č. abstraktu : b000377 

 Text : Popis postupu identifikace akcelerantů hoření ve vzorcích z 

poţářiště je zaloţen na tzv. stripování pevné fáze. Základem je metodika 

head-space, ale na rozdíl od dosud pouţívaného postupu nejsou plyny a 

páry nad vzorkem odebírány technikou SPME, ale sorpcí na trubičku Tenax. 

Provedení odběru. Porovnání výsledků analýz vzorků popelu s akceleranty 

hoření. Vliv vody na výtěţnost izolace uhlovodíků. Závěr. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Tragická dopravní nehoda (ze švýcarských zkušeností) 

Odpovědnost : Miroslav Protivinský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5  (2009), s. 53-55\\ 

Č. abstraktu : b000464 

 Text : Kasuistika dopravní nehody na A 52, která byla pro nasazené síly 

velice náročná z hlediska organizačního, expertního i psychického 

zajištění stop na místě nehody. Situace a stopy na místě nehody. Znalecké 

zkoumání. Závěr kriminalistů. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

  

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, VÝZBROJ, VÝSTROJ 
 

 

Název : 2009 Innovation Awards Winners : the winners of the 2009 

Innovation Awards competition include high- and low-tech products 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 12 (2009), s. 16, 18-20, 

22-25, 14 il\\ 

  

Indexované poznámky : Vítězné výrobky za inovaci pro rok 2009  

Č. abstraktu : b000487 

 Text : Vybrané nejlepší výrobky pro policii ve 14 kategoriích 

inovovaných a vysoce technologicky vyspělých produktů (z oblasti 

výzbroje, výstroje, vybavení). Prezentované výrobky  byly zavedeny v 

období květen 2008 aţ 1. květen 2009. Ceny kaţdoročně uděluje skupina  

Cygnus. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/bl 

  

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Community Policing nově i v praxi lotyšské policie 

Odpovědnost : Martin Hrinko 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 15, č. 12 (2009), s. 12-13, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b000444 
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Text : Základní struktura lotyšské policie prošla rozsáhlými změnami, 

které poznamenaly zejména kvalitu poskytování sluţeb veřejnosti. Praxe 

lotyšských policistů. Návštěva dvou českých policistů v rámci cíleného 

projektu, určeného k zavádění prvků filozofie Community policing do praxe 

lotyšské policie. Přijetí v Rize. Průběh semináře. Závěr. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : ESP noční policejní set; Pomocník nejen v dopravě 

Odpovědnost : Vít Pernica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 6 (2009), s. 50-51, 8 il., 1 tab \\ 

Č. abstraktu : b000584 

 Text : Charakteristika policejního setu: technický popis svítilny. 

Pouţití svítilny.  

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : \Das \\Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und 

Zollzusammenarbeit : Schulterschluss zur Intensivierung der 

grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit 

Odpovědnost : Uwe Landgrebe, Matthias Messer, Jan Haber, Pavel Rybar 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 29-30, 1 graf\\ 

  

Indexované poznámky : Společné středisko německo-české policejní a celní 

spolupráce. Společně k intenzifikaci přeshraniční policejní spolupráce 

Předmět (korporace)  : Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen 

Polizei- und Zollzusammenarbeit (Schwandorf) 

Č. abstraktu : b000399 

 Text : Prohloubení spolupráce mezi českou a německou policií a celní 

správou po vstupu ČR do schengenského prostoru. vznik společného centra 

této spolupráce (GZ Schwandorf), jeho struktura, úloha, spektrum 

činnosti, výsledky. 

: 20/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : "Ich weiss ja nicht, was du mit mir gemacht hast, aber es hilft!" 

: ein Konzept zur psychosozialen Unterstützung für Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamte in Schleswig-Holstein 

Odpovědnost : Rüdiger Mengel 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 1 (2010), s. 11-14, 4 il.\\ 

  

Indexované poznámky : "Opravdu nevím, co jsi se mnou udělal, ale pomohlo 

to!". Koncepce psychosociálního poradenství pro policistky a policisty ve 

Šlesvicku-Holštýnsku 

Č. abstraktu : b000527 

 Text : Systém psychosociálního poradenství určeného pro policisty, kteří 

se během výkonu sluţby setkali s psychicky náročnými situacemi nebo kteří 

takovým situacím mohou být vystaveni. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Internationale polizeiliche Zusammenarbeit in der 

Kriminalitäbekäkampfung im Überblick : Die wesentlichen 

Entwicklungslinien 

Odpovědnost : Jürgen Kepura, Frank Niechziol 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 8-10\\ 

  

Indexované poznámky : Přehled mezinárodní policejní spolupráce v boji s 

kriminalitou. Hlavní vývojová linie  

Č. abstraktu : b000387 

 Text : Základy mezinárodní policejní spolupráce. Vznik a vývoj prvních 

organizačních struktur - Interpol, TREVI. Schengenská dohoda a vznik 

evropských mezinárodních policejních struktur - Europol, společné 

policejní úřady, policejní dohody, regionální spolupráce (švédská 

iniciativa). Postavení německé kriminální policie v těchto strukturách. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Internationale polizeiliche Zusammenarbeit in Europa : 

Funktionale und geographische Strukturen der Zusammenarbeit 

Odpovědnost : János Fehérváry 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 2-4\\ 

  

Indexované poznámky : Mezinárodní policejní spolupráce v Evropě. Funkční 

a geografická struktura spolupráce 

Č. abstraktu : b000384 

 Text : Počátky evropské policejní spolupráce (Interpol, TREVI). Faktory 

ovlivňující její prohlubování (mezinárodní kriminalita, mezinárodní 

terorismus) a vyhlášení strategie a úkolů mezinárodní policejní 

spolupráce. Formy evropské policejní spolupráce, její struktura, 

jednotlivé organizační jednotky a praktické rozvíjení. Některé současné i 

minulé nedostatky. Hodnocení současné úrovně. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Internationale Zusammenarbeit bei der Kriminalitätskontrolle : 

Checkliste 

Odpovědnost : Bernd Walter 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 31\\ 

Č. abstraktu : b000400 

 Text : Shrnutí problematiky mezinárodní policejní spolupráce při 

kontrole a potírání kriminality. Rámcové podmínky, mezinárodní právní 

pomoc, švédská iniciativa, evropský zatykač, problematika zabavení 

majetku  v přeshraničních trestních věcech. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Involving the public 

Odpovědnost : Carole Moore 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 11 (2009), s. 54\\ 

  

Indexované poznámky : Zapojování veřejnosti 

Č. abstraktu : b000359 
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Text : Na území USA narůstají počty nalezených mrtvol a lidských ostatků 

v různém stadiu rozkladu, které se vůbec nepodaří identifikovat a jsou 

tedy nakonec pohřbeni jako neznámí. Jednou z příčin tohoto stavu je 

chybějící vazba mezi ohlášenými pohřešovanými a nalezenými mrtvými a 

jejich popis, ke kterému by měla přístup širší veřejnost. Od r. 2005 se 

buduje Národní systém pro zmizelé a neidentifikované osoby NamUs. Pracuje 

na základě systému informačního propojení soudních specialistů a blízkých 

pohřešovaného po internetu. Podrobnosti k regulím a způsobu komunikace. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/bl 

 

  

Název : Komunikace v krizových situacích : 3. díl: Kontakt a navázání 

hovoru 

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 6 (2009), s. 49, 1 il \\ 

Č. abstraktu : b000583 

 Text : Kontakt a konverzace zasahujícího policisty v krizové situaci.  

Příští pokračování bude obsahovat udrţování rozhovoru. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

Název : Kynologie z pohledu soukromých bezpečnostních a detektivních 

agentur 

Odpovědnost : Pavel Hájek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 56-57, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000513 

 Text : Sluţební kynologie v policejní praxi. Kynolog soukromých agentur. 

Systém výcviku psů. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Maskovací sady od firmy HELAGO-CZ pro reálný výcvik 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 6 (2009), s. 8-9, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b000577 

 Text : Školení na bázi systému TCCC (taktical Combat Casualty Care) - 

První neodkladná pomoc v extrémních a bojových podmínkách. Speciální 

maskovací sady. Jedná se vlastně o jakýsi důmyslný simulátor pro výrobu 

velké škály naturalisticky vyznívajících poranění. Obsah maskovací sady. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Ohne Knoten im Magen morgens zu Dienststelle 

Odpovědnost : Rüdiger Holecek 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 12 (2009), s. 13-14\\ 

  

Indexované poznámky : Do sluţebny bez ranních ţaludečních potíţí 

Č. abstraktu : b000406 

 Text : Význam pracovního klimatu pro kvalitní výkon policejní sluţby. 

Základní předpoklady, jak je formulují sami policisté (spolehlivý 

partner, právo a zákon, tolerance, důvěra). Transparentnost vedení, 

organizace práce, kvalita managementu apod. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Policejní etika:\\Policista\ 

Odpovědnost : Radim Bureš, Michal Dlouhý, Jaroslava Schlegelová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 48\\ 

Recenze monografie : Policejní etika 

Č. abstraktu : b000576 

 Text : Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části 

seznamuje čtenáře se základními pojmy, filozofickými východisky a 

myšlenkovými souvislostmi. Pohled na klíčové etické nároky a výzvy, které 

s sebou  přináší výkon policejní profese na počátku 21. století.  

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Polizei im demographischen Wandel : Rahmenbedingungen - 

Wechselwirkungen - Folgen 

Odpovědnost : Josef Twickler 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 6 (2009), s., 5-7, 2 grafy\\ 

 

Indexované poznámky : Policie v demografické změně. Rámcové podmínky - 

interakce - důsledky. 

Č. abstraktu : b000428 

 Text : Vývoj demografické struktury společnosti a její odraz ve věkové 

struktuře policie v Německu, resp. v Severním Porýní-Vestfálsku. Prognóza 

vývoje - stárnutí populace. Vliv na situaci policie, nové problémy, s 

nimiţ se bude muset policie a její management vyrovnat. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Predictive Policing: What Can We Learn from Wal-Mart and Amazon 

about Fighting Crime in a Recession? 

Odpovědnost : Charlie Beck, Collen McCue 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Police Chief\. - 76, č. 11 (2009), s. 18-24, lit. 16\\ 

 

Indexované poznámky : Prediktivní policejní práce. Co se můţeme naučit od 

společností Wal-Mart a Amazon v období ekonomické recese? 

Č. abstraktu : b000342 

 Text : Predictive policing znamená pouţití správné strategie a taktiky, 

lepší orientaci mezi individualitami a lokalitami v době, neţ dojde ke 

kriminální činnosti. Prevence kriminality je téměř vţdy ekonomická 

alternativa, uváţíme-li cenu kriminality z ekonomického hlediska. Přehled 

moţností prediktivní policejní práce v současné době. Perspektivy. 

Vloţeno       : 04/01/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Problémy vnútornej bezpečnosti, stratégia aktivít Community 

policing v policajnom zborie Pólskej republiky 

Odpovědnost : Jacek Dworzecki 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 2 (2009), s. 33-

50, lit. 39\\ 

Č. abstraktu : b000378 

 Text : Historie policie v Polsku a ve světě po roce 1989. Teoretická 

východiska community policing. Vybrané modely policejních akcí. Community 

policing - charakteristika modelu činnosti. Závěr.  

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 
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Název : "Schwedische Initiative" - eine Umsetzungsform des Konzeptes der 

Verfügbarkeit : Vereinfachter und schnelleren Informationsaustausch 

zwischen den Strafverfolgerungsbehörden in der EU 

Odpovědnost : Gunnar Thon 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 18-21, 1 schema\\ 

  

Indexované poznámky : "Švédská iniciativa" - forma realizace koncepce 

disponibilnosti. Zjednodušení a zrychlení výměny informací mezi orgány 

činnými v trestním řízení 

Č. abstraktu : b000390 

 Text : Záměr, vývoj a hlavní obsah tzv. Švédské iniciativy (SWE-1). 

Zjednodušení a podstatné urychlení výměny významných informací v rámci 

mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti kriminalitě. Základní 

struktura informací a časové lhůty jejich výměny. První zkušenosti. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti 

Odpovědnost : Oldřich Krulík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 5 (2009), s. 67-70, 10 il\\ 

Č. abstraktu : b000468 

 Text : Spolupráce policie s veřejností. Policie se snaţí veřejnost 

pohnout k efektivnějšímu oznamování nejzávaţnějších zločinů (často 

označované jako metodika Crimestoppers nebo Crimewatch). zahraniční 

zkušenosti z USA, Německa, Velké Británie, Irska, Nizozemska, Maďarska, 

Slovinska a ČR. 

Vloţeno       : 25/01/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Transformace PČR z modelu 8 na model 14 

Odpovědnost : Dagmar Linhartová, Oldřich Martinů 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 6-7, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000546 

 Text : K 1.1.2010 nastala pro Policii ČR významná změna jejího 

uspořádání, kdy se stávajících 8 krajských ředitelství rozšiřuje o 

dalších 6 ředitelství a vzniká tak 14 ředitelství, která budou odpovídat 

územně správnímu členění ČR. Změna územního uspořádání PČR je jedním z 

deseti pilířů probíhající reformy ČR. Rozhovor s O. Martinů, policejním 

prezidentem o transformaci. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Warum kooperative Führung immer noch modern ist 

Odpovědnost : Gerd Thielmann 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 12 (2009), s. 6-12, 2 schémata, 1 

tab.\\ 

  

Indexované poznámky : Proč kooperativní řízení stále ještě moderní 

Č. abstraktu : b000405 

 Text : Problematika řízení policejní práce a vedení lidí - kooperace a 

hierarchie. Základní modely vedení (řízení) lidí a jejich 

charakteristika. Otázka vztahu kooperace a hierarchické struktury. 
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Poţadavky, které by vedoucí pracovníci a jejich činnost měli splňovat. 

Úloha spolupracovníků, týmová práce. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Wie viel ist zu verkraften? : Belastungen im Polizeialltag 

Odpovědnost : Thomas Gärtner 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 1 (2010), s. 6-10, 6 il., 1 

txt.příl.\\ 

 

Indexované poznámky : Jak dlouho se s tím budu vyrovnávat? Zátěţ v 

kaţdodenní policejní práci 

  

Č. abstraktu : b000526 

 Text : Výkon policejní práce sebou nese značnou psychickou zátěţ, která 

spočívá ve stálé konfrontaci s násilím nebo jeho hrozbou, smrtí, 

ohroţením vlastního ţivota či zdraví apod. Ve svém důsledku to má za 

následek stres, deprese a syndrom vyhoření (burn-out). Podstata a 

příznaky syndromu vyhoření, jeho příčiny. Prevence a jednání s takto 

postiţeným člověkem. Profesionální pomoc. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Wir im weltweiten Netz 

Odpovědnost : Jörg Radek 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 12 (2009), s. 22-23\\ 

 

Indexované poznámky : Jsme v celosvětové síti 

Č. abstraktu : b000407 

 Text : Vytvoření celosvětové sítě - internetu -, význam pro společnost a 

důsledky. Vyuţívání a zneuţívání internetu. Policie a její vyuţívání 

internetu pro kontrolu kriminality, otázka míry a přípustnosti této 

kontroly a zachování soukromí. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

Název : Dárfúrská dilemata Mezinárodního trestního soudu 

Odpovědnost : Veronika Bílková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 33, č. 11-12 (2009), s. 43-45\\ 

Předmět (korporace)  : Mezinárodní trestní soud 

Č. abstraktu : b000459 

 Text : Mezinárodní trestní soud v Haagu (MTS) vydal v březnu 2009 

zatykač na súdánského prezidenta Omara al Bašíra. Poprvé v historii by se 

tak hlava státu měla na mezinárodní úrovni zodpovídat ze zločinů 

spáchaných na vlastním obyvatelstvu. Rozbor právních aspektů případu - 

otázka, zda se MTS jím můţe z právního hlediska zabývat a následné 

hodnocení toho, zda se jím zabývat má. Problematika odpovědnosti za 

spáchané zločiny. Právní základ stíhání, postoj súdánských soudů. Selhání 

Rady bezpečnosti OSN ve vztahu k MTS. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Delikventní mládež ve významných mezinárodních dokumentech 

Odpovědnost : Jana Hulmáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 12 (2009), s. 365-371\\ 

Č. abstraktu : b000434 

 Text : Dokumenty OSN a Rady Evropy zabývající se problematikou prevence 

kriminality a zacházení s delikventní mládeţí významně ovlivňují právní 

postavení delikventní mládeţe v ČR a trestně politické přístupy vůči ní 

uplatňované. Principy obsaţené v těchto dokumentech, které se promítly do 

trestního práva a i do jiných právních odvětví. Základní terminologie 

(děti, mládeţ, mladiství, mladí dospělí). Stručné hodnocení současné 

české právní úpravy této problematiky z hlediska zakotvení a aplikace 

zásad obsaţených v anotovaných dokumentech.  

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem 

Odpovědnost : Pavel Vantuch 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 11 (2009), s. 5-12\\ 

Č. abstraktu : b000419 

 Text : Autor posuzuje vládní návrh novely trestního řádu, podle něhoţ by 

v řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, 

jehoţ horní hranice nepřevyšuje 5 let, mohlo dojít k dohodě o vině a 

trestu mezi obviněným a státním zástupcem a zabývá se otázkou, zda 

zakotvit navrhovanou dohodu do trestního řádu.  

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Domácí vězení a zákaz fotbalu 

Odpovědnost : Zdeněk Málek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Ekonom\. - 54, č. 1 (2010), s. 50-52\\ 

Č. abstraktu : b000523 

 Text : Nový trestní zákoník a některé změny - přísnější tresty za 

závaţné trestné činy, více alternativních trestů. Nové pojetí trestného 

činu, jeho kategorizace (přečiny a zločiny). Nová úprava tzv. negativního 

omylu. Rozšíření rejstříku alternativních trestů (např. domácí vězení). 

Úprava podmíněného propuštění na svobodu v případě přečinů. Zavedení 

nových trestných skutkových podstat týkajících se praní špinavých peněz, 

poškozování věřitele, počítačové kriminality, kartelových dohod apod. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Ešte raz k odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonických hovorov 

Odpovědnost : Ján Hrubala 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 11 (2009), s. 1203-1208\\ 

Č. abstraktu : b000478 

 Text : Odposlech a záznam telekomunikačního provozu jako vstup do 

soukromí ze strany státních orgánů a z pohledu pouţitelnosti výsledků 

takovéto kriminalistické činnosti v trestním řízení. Relevantní 

rozhodnutí Ústavného súdu SR, přípustnost a nepřípustnost důkazu 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Europarechtliche Instrumente zur Vermögensabschöpfung im 

grenzüberschreitenden Kontext : Optimierung der internationalen 

Zusammenarbeit im Bereich strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

Odpovědnost : Johann Podolsky, Hubert Eberhart 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 24-28, 1 tab\\ 

  

Indexované poznámky : Evropské právní nástroje zabavení majetku v 

přeshraničním kontextu. Optimalizace mezinárodní spolupráce v případě 

zabavení majetku podle trestního práva 

Č. abstraktu : b000398 

 Text : Nárůst případů vymáhání náhrad škod nebo peněţitých trestů v 

případech přeshraniční kriminality, zejména trestných činů v silniční 

dopravě. Problematika zabavení majetku v tomto kontextu a její právní 

úprava v normách a nařízeních EU a v německém trestním právu. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Európsky zatýkací rozkaz a problémy jeho aplikácie v praxi 

Odpovědnost : Stanislav Jakubčík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1178-1188\\ 

Č. abstraktu : b000354 

 Text : Zákon č. 403/2004 Z.z., o európskom zatýkacom rozkaze, kterým 

bylo do slovenského právního řádu implementováno Rámcové rozhodnutí Rady 

(2002/574/SVV) o evropském zatykači a vydávacím řízení mezi členskými 

státy. Některé praktické aspekty postupu při vydávání evropského zatykače 

(SR jako země původu) a postupu při vykonávání evropského zatykače cizích 

justičních orgánů (SR jako vykonávající stát). Některá slabá místa zákona 

a moţnosti jejich eliminace. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Hranice svobody projevu nejen ve světle judikatury Spolkového 

ústavního soudu 

Odpovědnost : Jiří Herczeg 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 12 (2009), s. 359-365\\ 

Č. abstraktu : b000433 

 Text : Posilování krajní pravice v Německu. Historická zkušenost s 

hitlerovským nacismem, jejímţ důsledkem je i zařazení skutkových podstat 

postihujících verbální a grafické projevy neonacismu do trestního zákona 

a vymezení hranic svobody projevu Spolkovým ústavním soudem. Otázka, do 

jaké míry můţe demokracie tolerovat zneuţívání politických práv, aniţ by 

zničila sama sebe. Problém stanovení prahu tolerance a zabránění tak 

nebezpečí budoucího násilí. Konkrétní příklady judikatury Spolkového 

ústavního soudu (Fahnen Hoch, Blut und Ehre, Mein Kampf). Právní úprava v 

ČR. 

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Inštitucionálny systém pri uplatňovaní komunitárneho súťažného 

práva 

Odpovědnost : Peter Varga 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1212-1230, lit. 16\\ 

Č. abstraktu : b000356 
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Text : Postavení institucí, které aplikují právní normy komunitárního 

soutěţního práva: Rada EU (Rada ministrů), Evropský parlament, Evropská 

komise, komunitární soudy. Vnitrostátní orgány ochrany hospodářské 

soutěţe. Spolupráce národních orgánů ochrany hospodářské soutěţe s 

Komisí. Evropská soutěţní síť. Vnitrostátní soudy.  

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : Überblick über die 

rechtlichen Bestimmungen 

Odpovědnost : Christoph Keller 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 5 (2009), s. 11-15\\ 

 

Indexované poznámky : Mezinárodní právní pomoc v trestních věcech. 

Přehled právních ustanovení 

Č. abstraktu : b000388 

 Text : Definování mezinárodní právní pomoci v trestních věcech (IRG), 

její vymezení, podmínky, pravidla. Obsah zákona, tzv. velká a malá právní 

pomoc (vydání osoby ke stíhání, předání trestní věci, evropský zatykač). 

rozsah právní pomoci, příslušnost. Formy právní pomoci - Interpol, 

justiční a policejní spolupráce. Spolupráce v rámci EU, společné 

vyšetřovací týmy. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : K činnosti probačního úředníka u trestných činů v dopravě 

Odpovědnost : Pavel Krpata 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 11 (2009), s. 21-24\\ 

Č. abstraktu : b000369 

 Text : Moţné aktivity probačního úředníka v rámci řešení následků 

trestných činů v dopravě. Nedostatky v součinnosti Probační a mediační 

sluţby, státního zastupitelství a Policie ČR. Kasuistika konkrétního 

případu. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : K postulátu morální argumentace v právu : základní nástin 

struktury problému 

Odpovědnost : L. Hanuš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 6 (2009), s. 516-540\\ 

Č. abstraktu : b000495 

 Text : Otázka, zda a do jaké míry je legitimně v právním státě 

přípustná, nezbytná a ţádoucí morální argumentace v právu. Spjatost 

výkonu právnické profese s povinností morální argumentace, vymezení 

situací, kde to povaha myslitelného argumentačního pole připouští. 

Racionální kritéria odůvodnění morálního úsudku, vyloučení svévole. 

Popřením morálky v právu by byla popřena idea práva samotného. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : K užití institutů podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání při postihu trestného činu ublížení na zdraví v silniční 

dopravě 

Odpovědnost : Jan Řeháček 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 11 (2009), s. 29-34\\ 

Č. abstraktu : b000371 

 Text : Nejvýznamnější skupinou deliktů, u kterých je trestní stíhání 

řešeno odklonem, představují nedbalostní delikty spáchané v dopravě. 

Obecně o odklonech a situaci v silniční dopravě. Trestný čin ublíţení na 

zdraví v silniční dopravě a uţití odklonu. Postih za dopravní přestupky 

ve srovnání s uţitím odklonu. Doporučení autora uţívat odklonů v 

případech trestného činu ublíţení na zdraví v silniční dopravě jen 

výjimečně. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Komparace právní úpravy postihování nedemokratických politických 

stran ve vybraných zemích 

Odpovědnost : Linda Eidová, Aleš Roztočil, Jana Vítková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 7 (2009), s. 43-59\\ 

Č. abstraktu : b000454 

 Text : Politické strany či uskupení usilující o účast na vytváření 

politické vůle země, které navazují na nacistické či fašistické hnutí 

první poloviny 20. století, a usilují o diskriminaci či jiné porušování 

práv etnických menšin, popřípadě usilují o násilné odstranění či změnu 

demokratického ústavního systému. Právo šesti zemí s právním řádem 

srovnatelným s českým, jejichţ systém byl vystaven tlakům těchto 

nedemokratických politických stran, a které musely najít vlastní právní 

řešení. Pozitivní právní úprava a aplikační praxe v těchto zemích. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Legislativa a judikatura k rozpouštění politických stran v první 

republice 

Odpovědnost : Aleš Roztočil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 7 (2009), s. 21-28\\ 

Chronologické údaje  : 1918-1938 

Č. abstraktu : b000450 

 Text : Problematika ochrany ústavního pořádku. Právní úprava politických 

stran za Rakouska-Uherska v oblasti Předlitavska a následně v ČSR. Právní 

úprava moţnosti rozpuštění či zákazu politických stran do roku 1933 a po 

vydání zákona č. 201/1933 Sb. Význam tohoto zákona v souvislosti s 

činností některých německých nacionálně orientovaných politických stran 

po nástupu Hitlera k moci v Německu. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Leniency program a kriminalizace kartelů 

Odpovědnost : Eva Kubišová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 12 (2009), s. 22-24\\ 

Č. abstraktu : b000502 

 Text : Postihování protisoutěţního chování v zahraničí. Kriminalizace 

protisoutěţního jednání (uzavření kartelové dohody) podle nového 

trestního zákoníku. Trestní řízení o takovém jednání a program 

shovívavosti (leniency program). 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Mediace v netrestních věcech 

Odpovědnost : František Korbel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 24 (2009), úv. str. 2\\ 

Č. abstraktu : b000483 

 Text : Projednávání zákona o mediaci v netrestních věcech. Mediace jako 

smírné vyřešení sporů za účasti třetí nestranné osoby (mediátora). Cílem 

je dohoda a mimosoudní hmotněprávní úprava práv a povinností obou 

sporných stran. Postup při mediaci, práva a povinnosti mediátora. 

Legislativní proces. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Mezinárodní právo a terorismus : definovat nedefinovatelné? 

Odpovědnost : Veronika Bílková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 1 (2010), s. 11-17\\ 

Chronologické údaje  : 1930-současnost  

Č. abstraktu : b000559 

 Text : Snahy o nalezení jednotné právní definice terorismu na 

mezinárodní úrovni a důvody potřebnosti takové definice. Přehled hlavních 

vývojových fází, ve kterých se mezinárodní společenství pokoušelo vymezit 

obsah pojmu terorismus. Standardní prvky objektivní a subjektivní stránky 

teroristického činu, problémy spojené s vymezením okruhu aktérů, kteří se 

mohou takového činu dopustit (příslušníci národně osvobozeneckého hnutí, 

osoby jednající jménem státu, ...), coţ brání dosaţení konsensu a tím i 

přijetí Všeobecné úmluvy o mezinárodním terorismu. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP) a lidská práva 

Odpovědnost : Zdeněk Karabec 

Konference  : \18. \\kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo 

(AIDP) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 12 (2009), 1420-1422\\ 

  

Recenze akce       : \The \\Principe Challenges Posed by the 

Globalization of Criminal Justice, 2009  

Č. abstraktu : b000521 

 Text : Nové závaţné formy kriminality, snahy o jejich potírání a 

trestání. Hlavní projednávané tematické okruhy : otázka rozšiřování pojmů 

"příprava" a "účastenství" v trestním řízení; problematika financování 

terorismu; speciální vyšetřovací prostředky z hlediska ochrany lidských 

práv, přiměřenost a oprávněnost jejich pouţití; otázka proaktivního 

přístupu; univerzální jurisdikce v souvislosti s Mezinárodním trestním 

soudem. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a 

potrestanie za priestupok : 2. časť 

Odpovědnost : Michal Vaľo 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1129 - 1149\\ 

Poznámky : Stránkování stejné jako v čísle 11/2009 

Č. abstraktu : b000349 
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Text : Aplikace čl. 4 Protokolu č. 7 o ochraně lidských práv a svobod ve 

vztahu k zákonu o silničním provozu (č. 8/2009 Z.z., zákon o cestnej 

premávke). Výklad pojmu "ten samý delikt" v judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva. Trestní povaha přestupků, problematika trestu. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a 

potrestanie za priestupok : záverečná časť 

Odpovědnost : Michal Vaľo 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 11 (2009), s. 1129-1146, lit. 16\\ 

Č. abstraktu : b000475 

 Text : Závaznost judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a 

její "komunitarizace". Vztah Evropské úmluvy o lidských právech jako 

normy mezinárodního práva k vnitrostátnímu právu členských států. Výklad 

principu ne bis in idem v judikatuře ESLP a Soudního dvora. Ne bis in 

idem v oblasti práva hospodářské soutěţe. Schengenská dohoda o zásadě ne 

bis in idem (čl. 54). Rozhodování slovenských soudů. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Několik poznámek k právnímu postavení znalců a tlumočníků 

Odpovědnost : Lukáš Křístek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 12 (2009), s. 56-59\\ 

Č. abstraktu : b000481 

 Text : Diskusní příspěvek k článku I. Telce (PrRá 2009/10). Postavení 

znalců v právním řádu. Procesní rozdíl mezi znaleckým posudkem a soudním 

znaleckým posudkem soudního znalce, resp. znalce jmenovaného soudem. 

Problematika kvality znaleckých posudků a chybějící postih za nekvalitní 

posudky. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Některé aspekty rekognice 

Odpovědnost : Pavlína Seifertová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 11 (2009), s. 28-33\\ 

Č. abstraktu : b000437 

 Text : Výsledky rekognice osob jsou v rámci trestních řízení povaţovány 

za významné, v zásadě pravdivé důkazy. Přesto je třeba ale zachovat 

určitou obezřetnost a především se vyvarovat chyb, resp. dodrţovat metody 

a postupy, které maximálně zvýší její spolehlivost. Zvláštní pozornost je 

věnována rekognici jako neodkladnému úkonu. Vloţeno       : 21/01/2010   

ABD 139/ce 

 

Název : Niekoľko úvah o práve a nároku, premlčaní a preklúzii : s 

významom nielen pre pracovné právo 

Odpovědnost : Jozef Toman 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 12 (2009), s. 1355-1364, lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b000516 

 Text : Rozdíl mezi právem a nárokem a mezi prekluzí a promlčením. 

Pouţívání těchto termínů v právních předpisech zejména soukromého, resp. 

pracovního práva.  

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Obecné otázky opravných prostředků civilního řízení ve Spolkové 

republice Německo 

Odpovědnost : Dita Frintová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 1 (2010), s. 37-51, lit\\ 

Č. abstraktu : b000347 

 Text : V rámci práva na spravedlivý proces má právní řád státu umoţnit 

přezkoumání soudního rozhodnutí. V civilním řízení existuje právní úprava 

opravných prostředků. Podstata a účel institutu opravného řízení v 

Německu a výklad základních pojmů. Charakteristika opravných prostředků v 

německé právní úpravě, některá porovnání s právním stavem v ČR. 

Vloţeno       : 08/01/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Odklony a nový trestní zákoník 

Odpovědnost : Tomáš Palovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 1 (2010), s. 19-22\\ 

Č. abstraktu : b000565 

 Text : V souvislosti s novým trestním zákoníkem došlo k významnýcm 

změnám v dosahu odklonů na ty které trestné činy. Sporné body nové právní 

úpravy a porovnání s některými zahraničními právními řády. Obecné 

poznámky ke změně právní úpravy. Kategorizace deliktů, druhořadost 

trestní sazby. Vybrané hmotně právní aspekty odklonů a vybrané procesní 

otázky. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/hou 

 

Název : [Osmnáctý] 18. kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo 

Odpovědnost : Zdeněk Karabec 

Konference  : AIDP 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 12 (2009), s. 389-390\\ 

Recenze akce       : Hlavní výzvy kladené globalizací trestní justici 

Č. abstraktu : b000441 

 Text : Nové závaţné formy kriminality a snahy o její potírání a 

trestání. Otázka rozšiřování pojmů "příprava a účastenství" v trestním 

řízení. Problematika financování terorismu. Speciální vyšetřovací 

prostředky z hlediska ochrany lidských práv, jejich přiměřenost, otázka 

proaktivního přístupu apod. Univerzální jurisdikce v souvislosti s 

Mezinárodním trestním soudem. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Podmienky bezúhonnosti v zmysle živnostenského zákona 

Odpovědnost : Jozef Čentéš, Jana Viktoryová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 12 (2009), s. 13-17\\ 

Č. abstraktu : b000501 

 Text : Zákon č. 455/1991 Z.z., o ţivnostenském podnikání, jako základní 

právní předpis upravující podmínky ţivnostenského podnikání. Bezúhonnost 

jako jedna ze všeobecných podmínek provozování ţivnosti podnikateli. Její 

vymezení v ţivnostenském zákoně a v trestním zákoně. Právoplatné 

odsouzení za trestný čin a posouzení bezúhonnosti. Posuzování 

bezúhonnosti podle ţivnostenského zákona, aplikační praxe. Vloţeno       

: 26/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Pojem "dôvody zmätečnosti" a ich vývoj 

Odpovědnost : Katarína Gešková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 11 (2009), s. 1147-1165\\ 

Č. abstraktu : b000476 

 Text : Pojem "důvody zmatečnosti" - závaţné vady soudního řízení nebo 

soudního rozhodnutí. Důsledkem je vţdy zrušení rozhodnutí, které těmito 

vadami trpí, a to bez ohledu na jeho správnost. Historie důvodů 

zmatečnosti ve starších procesních řádech platných na našem území. Otázka 

nulitního rozhodnutí a jeho vztahu k zmatečnímu řízení. Hodnocení 

současných teoretických i praktických východisek, některé závěry de lege 

ferenda. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Police,the Public,'Less Lethal Force' and Suspects: 

Deconstructing the Human Rights Arguments 

Odpovědnost : Rhona Smith 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Police Journal\. - 82, č. 3 (2009), s. 194-211, lit\\ 

Indexované poznámky : Pouţití neletálních zbraní a prostředků z hlediska 

zajištění lidských práv pro policii, veřejnost i podezřelé 

Č. abstraktu : b000345 

 Text : Problematika pouţívání neletálních zbraní a prostředků, zejména 

elektronických (ECD - jako např. TASERů) z hlediska lidských práv jak 

policistů, tak veřejnosti i podezřelých osob. Argumentace pro (další 

účinný prostředek pro zajišťování bezpečnosti) a proti (způsobují efekty 

odpovídající mučení a týrání, v některých případech i smrt). Např. podle 

Amnesty International došlo při pouţití ECD v USA a Kanadě v letech 2001 

aţ 2007 k téměř 300 případům usmrcení. Z dokumentů mezinárodního práva a 

k praktickým opatřením ve Velké Británii. 

Vloţeno       : 06/01/2010   ABD 139/bl 

 

 

Název : Procedúra naliehavého opatrenia a progresívny vývoj úpravy 

procedúry individuálneho oznámenia : podľa Medzinárodného dohovoru na 

ochranu všetkých ľudí pred nedobrovolným zmiznutím 

Odpovědnost : Michal Davala 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 11 (2009), s. 1214-1231, lit. 49\\ 

Č. abstraktu : b000479 

 Text : Institut naléhavého opatření v Mezinárodní úmluvě na ochranu 

všech lidí před nedobrovolným zmizením (Úmluva) je vyjádřením snahy 

poskytnout obětem procesní institut, který bude operovat na humanitárním 

základě. Posílení postavení jednotlivce jako subjektu mezinárodního práva 

a umoţnění jednotlivcům iniciovat proces, který můţe stupňovat okamţitý 

mezinárodní tlak v případech, kdy státní orgány selţou v komunikaci s 

příbuznými nedobrovolně zmizelé osoby. Pojem nedobrovolně zmizelá osoba, 

mezinárodněprávní úprava nedobrovolného zmizení před úmluvou a po ní. 

Kontrolní mechanismy Úmluvy. Pasivní a aktivní legitimace smluvních 

stran. Přijetí konceptu nepřímé oběti, moţnost ţádat nápravu. Vliv Úmluvy 

na vnitrostátní právní řád smluvních států. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

Název : Prohlídka dle trestního řádu ve světle rozhodování Ústavního 

soudu 

Odpovědnost : Zdeněk Krejčí 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 4 (2009), s. 278-294\\ 

Č. abstraktu : b000394 

 Text : Autor popisuje rozhodnutí Ústavního soudu ČR při výkladu právních 

norem vztahujících se k prohlídkám v trestním řízení. Upozorňuje na to, 

ţe právní názory vymezující aplikaci v policejní praxi se neustále 

vyvíjejí, zejména v rozhodovací praxi soudů. Cílem tohoto článku je 

upozornit policejní praxi na tyto aspekty, zejména na poţadavky 

vypracování podnětů k prohlídce, jejich posuzování z pozice státního 

zastupitelství, jakoţ i úkoly soudů při vydávání příkazů. Návrh 

upraveného formuláře protokolu o prohlídce. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Přípravné řízení podle věcného záměru nového trestního řádu 

Odpovědnost : Leo Salvet 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 1 (2010), s. 16\\ 

Č. abstraktu : b000548 

 Text : V současné době probíhají intenzivní legislativní práce na 

rekodifikaci dosavadního trestního řádu, který navazuje na nedávno 

dokončenou rekodifikaci dosavadního trestního zákona. Cíl přípravného 

řízení. Nový institut zápisu o vysvětlení. Podstatná změna se týká 

zahájením trestního stíhání. Trestné činy policistů, příslušníků BIS a 

příslušníků ÚZSI vyšetřuje státní zástupce. Toto vyšetřování státním 

zástupcem bude součástí jeho obecné dozorové pravomoci. Závěr. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Řídíme vozidlo s právem přednostní jízdy ...: Napadat záchranáře 

se od nového roku nevyplatí 

Odpovědnost : Jindřich Komárek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 6 (2009), s. 22-23, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000579 

 Text : Nové skutkové podstaty v novém trestním zákoně mají opodstatnění, 

neboť počet útoků, zejména na zdravotnický personál, přibývá. Zákonodárce 

tímto dává najevo svůj zájem na ochranu osob, které se podílejí na 

ochraně zdraví, ţivota a majetku. Ustanovení upravující neposkytnutí 

pomoci. 

Vloţeno       : 29/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Suverén a právo v moderním státě 

Odpovědnost : J. Tuza 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právny obzor\. - 92, č. 6 (2009), s. 541-549\\ 

Č. abstraktu : b000497 

 Text : Stát, který je v pozici suveréna prostřednictvím svých institucí, 

tvoří obecně závazná nařízení - právo. Vertikální struktura suverén - 

podřízení. Sloţitý vývoj postavení suveréna ve státě. Demokracie a 

totalitní reţimy v průběhu vývoje jednoho státu. Postavení suveréna v 

moderním demokratickém státním zřízení.  

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/hou 

 



34 

 

Název : Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj 

ľudských práv v Slovenskej republike 

Odpovědnost : Tomáš Ľalík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 12 (2009), s. 1305-1324\\ 

Č. abstraktu : b000515 

 Text : Povaha rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), 

důvody a limity jejich závaznosti z hlediska mezinárodního práva a 

ústavního práva SR. Příklad rozhodovací praxe ústavních soudů v Německu a 

v Itálii. Úvaha, zda jsou rozhodnutí ESLP platná inter partes (pro 

dotyčný stát) nebo erga omnes (obecně závazná). 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Výsluch svedka v konaní pred ústavným súdom 

Odpovědnost : Ľubomír Dobrík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1167-1170\\ 

Č. abstraktu : b000353 

 Text : Problematika výslechu svědka ve veřejném právu při dokazování ve 

volebních věcech. V rámci řízení před ústavním soudem se jedná o 

výjimečný prostředek, který se vykonává jen při realizaci jedné z 

pravomocí ústavního soudu, a to řízení o volebních věcech. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 

  

Název : Zásada non-refoulement v právna úprava poskytovania medzinárodnej 

ochrany 

Odpovědnost : Miroslava Bálintová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1147-1158\\ 

Č. abstraktu : b000351 

 Text : Závazek nevrácení osoby do země, kde by byl ohroţen její ţivot, 

nebo kde by byla vystavena hrozbě mučení, hrubého nebo poniţujícího 

zacházení anebo trestu, jako součást mezinárodní ochrany. Realizace 

tohoto závazku v praxi a její přímá závislost na podobě jeho implementace 

do vnitrostátního práva a jeho interpretaci příslušnými vnitrostátními 

orgány. Vývoj slovenské právní úpravy a její současný stav. Porovnání s 

mezinárodními dokumenty a českou právní úpravou. Návrhy na zkvalitnění 

rozhodovací praxe slovenských orgánů. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Zmeny európskeho zatýkacieho rozkazu, týkajúce sa konania "in 

absentia" 

Odpovědnost : Libor Klimek 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 10 (2009), s. 1282-1288, lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000360 

 Text : Rámcové rozhodnutí Rady EU, kterým se upravuje problematika 

rozhodnutí v nepřítomnosti osoby na řízení, kterého se dotyčná osoba 

osobně nezúčastnila. Zpřesnění vymezení společných důvodů, které orgánu 

vykonávajícímu evropský zatýkací rozkaz umoţní vykonat rozhodnutí 

navzdory nepřítomnosti dotčené osoby na řízení. Tato nová právní úprava 

se promítne i do slovenského zákona o evropském zatykači a jeho aplikaci.  

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Znovu ke staronové hranici odpovědnosti 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michal Ptáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 11 (2009), s. 3-4 \\ 

Č. abstraktu : b000417 

 Text : Autoři článku v úvodu kritizují náš zákonodárný sbor v 

souvislosti s tvorbou nového trestního zákoníku, který byl novelizován 

ještě dříve, neţ nabyl účinnosti. Tento postup hodnotí jako skutečně 

unikátní. Klíčovou se stala hranice trestní odpovědnosti, která byla 

přijetím pozměňovacího návrhu sníţena z navrţených patnácti na čtrnáct 

let a po půl roce od vyhlášení TZ ve Sbírce zákonů opět vrácena na 

patnáct let. Celkové hodnocení nového trestního zákoníku.   

Vloţeno       : 21/01/2010   ABD 139/ce 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

 

Název : Blesková montáž s novými detektory pohybu 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 4, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000488 

 Text : Detektory pohybu s typovým označením Instrunet E-Line. Detektory 

jsou vhodné k pouţití ve všech typech aplikací, které se vyznačují nízkou 

aţ střední úrovní rizik při běţných i náročných provozních podmínkách. 

Montáţ detektoru. Charakteristika detekce pohybu. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Charakteristika biometrického automatizačního procesu 

Odpovědnost : Tomáš Janeček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 12-16, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000492 

 Text : Několik zobecnění týkající se implementace biometrických systémů. 

Získávání reprezentativního (referenčního) vzorku zvolené biometrické 

charakteristiky. Tento vzorek je označován jako biometrický etanol 

(předloha). Ukládání etanolů. Verifikace. Přehled autentizačních metod. 

Biometrické autentizace a charakteristiky. Porovnání autentizačních 

metod. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Máme se bát biometrie? 

Odpovědnost : Tomáš Karásek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 10-11, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000491 

 Text : Vývoj biometrie. Vyuţití biometrie a její fungování. Základní 

parametry kvality biometrických snímačů. Biometrické systémy pracují s 

matematickými výpočty otisku papilár. Závěr.  

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

 



36 

 

Název : Mechanické zábrany proti neoprávněnému vstupu 

Odpovědnost : Martin Ochozka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 40-41, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000508 

 Text : Zabezpečení vstupu do objektu. Zábrany proti vstupu neoprávněné 

osoby. Průchod turnikety. Certifikace, provedení, konstrukce, ovládání, 

průchodnost. Závěr. 

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Může biometrie selhat? 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 8, 2 il\\ 

Poznámky : Annals of Oncology 

Č. abstraktu : b000490 

 Text : Biometrické systémy jsou softwarové a hardwarové nástroje 

nástroje, které umoţňují automatické ověření identity určité fyzické 

osoby. Jejich vyuţití je poměrně široké a aplikací stále přibývá. Přehled 

biometrických systémů. Negativa biometrie.  

Vloţeno       : 26/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Nejčastější mýty o IT 

Odpovědnost : Miroslav Nejedlý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 7 (2009), s. 38-40\\ 

Č. abstraktu : b000284 

 Text : Nejčastější omyly se překvapivě netýkají výpočetní techniky 

samotné. Nejčastější předsudky jsou v praxi spojené s lidmi kolem 

počítačů a s jejich prací. Úloha úseku IT ve firmách. Investice do IT 

neklesají. Posouzení kvalifikace a výkonu IT specialisty. 

Vloţeno       : 14/12/2009   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Zámky na otisk prstu 

Odpovědnost : Richard Vaněk 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 6 (2009), s. 54, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000512 

 Text : Biometrické zámky. Druhy biometrických zámků - tři základní typy 

- charakteristiky.  

  

POLITOLOGIE, POLITIKA 
 

Název : Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí 

Odpovědnost : Miloš Balabán, Martin Potůček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 1 (2009), s. 7-

16, lit. 18\\ 

Č. abstraktu : b000361 

 Text : Globální vládnutí sestává z mnoţiny institucí, procedur a sítí, 

které navzájem ovlivňují kolektivní rozhodnutí, potřebná ke zvládání 

globálních problémů. Potřeba zvládat problémy globální povahy - vládnout  
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globálně - je indukována předeším procesy globalizace. Teoretická 

východiska. Národní štáby, globalizace, regionalizace, nový mezinárodní 

řád a role Evropské unie. 

Vloţeno       : 18/01/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Jaký bude odstrašující charakter nové Strategické koncepce NATO? 

Odpovědnost : Miroslav Tůma 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 37-39\\ 

Č. abstraktu : b000537 

 Text : Schválení Deklarace o alianční bezpečnosti summitem NATO 

(4.4.2009) a zahájení procesu vytváření nové alianční Strategické 

koncepce, která reaguje na současné bezpečnostní hrozby a výzvy. 

Problematika odstrašení, úloha jaderných zbraní, jejich kontrola a 

odzbrojovací proces. Rozsah alianční vojenské síly. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Má reforma Rady bezpečnosti OSN naději na úspěch? 

Odpovědnost : Petr Kaiser 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 34, č. 1 (2010), s. 31-35\\ 

Č. abstraktu : b000536 

 Text : Význam Rady bezpečnosti OSN a její činnost. Poţadavky na její 

reformu a jejich důvody. Hlavní témata reformy, jejich aktéři a sporné 

body. Zahájení mezivládního procesu o reformě Rady bezpečnosti. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Nábožensko-zvykové pozadí terorismu v Pákistánu 

Odpovědnost : Jaroslav Olša 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 33, č. 11-12 (2009), s. 27-31, lit. 8\\ 

Č. abstraktu : b000457 

 Text : Náboţenské, psychologické a zvykové kořeny islámského terorismu. 

Náboţenský extremismus a fundamentalismus paštúnského etnika v Pákistánu 

a Afghánistánu. Konflikt tradic a zvyků se současným světem jako 

ospravedlňování násilí. Vztah k Tálibánu a al-Káidě, mudţahedíni. Styčné 

body a rozdíly. Pokusy o řešení, předpoklad dalšího vývoje. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním 

soudem 

Odpovědnost : Jan Filip 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 7 (2009), s. 14-20\\ 

Č. abstraktu : b000448 

 Text : Ukončení činnosti politické strany jejím rozpuštěním je 

mimořádným zásahem do základních práv a svobod a do celkové podstaty 

svobodné soutěţe politických sil. Klíčové rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu o vládním návrhu na rozpuštění Dělnické strany: obecné problémy 

řízení, návrh vlády (důvody, petit návrhu, navrhovatel, právní 

subjektivita politické strany), průběh řízení, rozsudek a vnitřní 

systematika jeho odůvodnění. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 
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Název : Recese rodí extremismus 

Odpovědnost : Tomáš Urban 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Ekonom\. - 54, č. 1 (2010), s. 34-35\\ 

Č. abstraktu : b000522 

 Text : Charakteristika současné krajně pravicové politické scény, 

reprezentované Dělnickou stranou, v ČR. Její současný vývoj, spolupráce s 

neonacisty, politický marketing. Vzhledem k reálně hrozícímu zákazu této 

strany mění krajní pravice taktiku své činnosti. Nutnost aktivizace 

občanů v boji proti krajní pravici. 

Vloţeno       : 27/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie? 

Odpovědnost : Tomáš Blaţek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 18, č. 7 (2009), s. 4013\\ 

Č. abstraktu : b000446 

 Text : Problematika rozpuštění antidemokratických politických stran. 

Pojem "obranyschopná demokracie" a úloha práva v mimořádných situacích. 

Rozbor teorie německého myslitele Carla Schmitta - krize Výmarské 

republiky, Schmittova kritika liberální teorie státu, faktory umoţňující 

nástup nacistů k moci. Význam Schmittovy teorie pro současnost. 

Rozpouštění politických stran v těchto souvislostech, zkušenosti z 

Německa.  

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Starý a nový Tálibán : ideologicko-strategické motivy 

Odpovědnost : Radana Makariusová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Mezinárodní politika\. - 33, č. 11-12 (2009), s. 34-36, lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000458 

 Text : Dvě etapy vývoje Tálibánu. Vznik a ideologicko-strategické motivy 

a cíle "starého" Tálibánu, jeho rozšíření v Afghánistánu. Podpora hnutí 

Pákistánem, důvody a formy této podpory, úloha zpravodajských sluţeb. 

Rozšíření tálibánského hnutí do Pákistánu, vztah k al-Kaídě a propojení 

obou hnutí. Vznik "nového" Tálibánu, jeho napojení na pákistánské 

dţihádistické skupiny. Vztah pákistánského státu k Tálibánu. 

Vloţeno       : 22/01/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Suverenita z různých perspektiv 

Odpovědnost : Eliška Wagnerová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 18. č. 8 (2009), s. 3-10\\ 

Č. abstraktu : b000409 

 Text : Pojem suverenita a jeho různé koncepty politologické a právní. 

Suverenita státu, vývoj její koncepce. Americký koncept suverenity. 

obecná východiska a jejich zhodnocení. Judikatura Ústavního soudu ČR o 

suverenitě, především v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. 

Vloţeno       : 20/01/2010   ABD 139/hou 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

Název : Integrovaný záchranný systém ako súčasť bezpečného systému 

Slovenskej republiky 

Odpovědnost : Ronald Roth 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 1 (2009), s. 83-

98, 10 grafů, lit. 9\\ 

 

Č. abstraktu : b000372 

 Text : Bezpečnostní politika Slovenské republiky. Analýza současného 

stavu. Integrovaný záchranný systém (IZS). Bezpečnostní systém. Krizový 

management a IZS. Návrh nového modelu. Sloţení Odboru krizového 

managementu. Závěr.  

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Psychosociální pomoc při pandemii chřipky 

Odpovědnost : Štěpán Vymětal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 8, č. 12 (2009), s. 26-28, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000544 

 Text : V souvislosti s biologickými hrozbami včetně pandemií můţeme 

očekávat specifické nároky na činnost pracovníků krizového řízení, 

manaţerů, zdravotnických pracovníků a dalších členů IZS. Psychosociální 

dopady pandemie na psychiku a chování lidí. Moţnosti psychosociální 

intervence na straně zasahujících. Podpora zasahujícího personálu. 

Duševní hygiena - psychosociální prevence. Informace o materiálu MV. 

Vloţeno       : 28/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Riziko a ochrana obyvatelstva 

Odpovědnost : Jaroslav Mozga 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 2 (2009), s. 61-

102, 27 il., 3 přílohy, 6 tab., lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b000380 

 Text : Pojem "riziková společnost". Societální a institucionální rizika 

(kolonizace, osídlení). SARF - proces komunikace o rizicích. Vztahy v 

ochraně obyvatel. přístupy k riziku, konceptualizace rizika. Riziko a 

nebezpečí. Vztah mezi nebezpečím a rizikem. Analýza rizik. Výpočet 

pravděpodobnosti. Ukazatele a indexy rizika. Chyby v analýze rizik. 

Řízení rizik a řízení problémů, znalostí a krize. Řízení rizik a řízení 

problémů. Politika veřejné správy vůči rizikům. Závěr. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Výuka předmětu "Ochrana člověka" na vysokých školách 

Odpovědnost : Otakar J. Mika 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : The Science for Population Protection\. - 1, č. 2 (2009), s. 

113-118, 2 tab., lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b000383 
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 Text : Stručná historie ochrany obyvatelstva. Výuka předmětu "Ochrana 

člověka" na základních, středních a vysokých školách. Výuka předmětu za 

mimořádných událostí. 

Vloţeno       : 19/01/2010   ABD 139/kab 


