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ALKOHOL, DROGY 
 

 

Název : Dextromethorfan - nejen sirup proti kašli 

Odpovědnost : Miroslav Hrachovec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

22-24, 4 il., lit. 11\\ 

Č. abstraktu : b000994 

 Text : Riziko zneuţívané látky dextromethorfanu, který bývá obsaţen v 

lécích také nabízených ve volném prodeji. Zneuţívání uvedené látky ve 

světovém kontextu. Moţné riziko rostoucí obliby zneuţívání této látky v 

ČR. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Drogen im Strassenverkehr : Teil 2: Rechtsgrundlagen für den 

Umgang mit Drogenfällen 

Odpovědnost : Dieter Klipfel, Dieter Müller, Wilfried Sooth, André 

Walther 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 2 (2010), s. 50-54, 1 

tab.\\ 

  

Indexované poznámky : Drogy v silniční dopravě. Díl 2: Právní normy pro 

jednání v drogových případech 

 

Č. abstraktu : b001057 

 Text : Pokračování z PVT 2010/1. Problematika drog v silniční dopravě z 

hlediska práva - trestní zákon, zákon o silničním provozu. V tabulce tzv. 

hraniční normy jednotlivých druhů drog podle zákona o silničním provozu. 

Hledisko relativní a absolutní bezpečnosti ve vztahu k drogám v silničním 

provozu. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Drogy, mýty a politika (o sexu nemluvě) 

Odpovědnost : K. Kalina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 36-45, 8 grafů, 2 tab., 

lit. 15\\ 

Č. abstraktu : b001102 

 Text : Zkušenosti autora v pozici národního protidrogového koordinátora 

ČR a předsedy Horizontální skupiny pro drogy (HDG) při Radě EU během 

českého předsednictví.  

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Heroin - zázračný lék, jenţ se (ne)změnil v jed, aneb některé 

oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uţivatelích 

Odpovědnost : J. Radimecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 26-35, 2 obr., lit. 

36\\ 

Č. abstraktu : b001110 

 Text : Vybrané mýty a stereotypy, které se tradují o heroinu, jeho 

uţivatelích, účincích, dopadech jeho uţívání a chování uţivatelů, které 

mohou představovat překáţky v uplatňování výzkumem podloţených postupů v 

oboru adiktologie, ale i v medicíně. Preferování výhradně faktoru 

farmakologických účinků heroinu a opomíjení dalších významných vlivů - 

setu a settingu. 

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Individuálne a sociálne faktory fajčenia cigariet a konzumácie 

alkoholu vybraných skupín vysokoškolských študentov 

Odpovědnost : Oľga Orosová, Beáta Gajdošová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Československá psychologie\. - 53, č. 6 (2009), s. 600-611, 2 

tab., lit. 76\\ 

Č. abstraktu : b001063 

 Text : Studie zkoumá vztah faktorů osobnosti, faktorů hodnot a uţívání 

legálních návykových látek (kouření tabákových cigaret, konzumace 

alkoholu) vysokoškoláky. Rizikové chování. Prevence. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Jde to i bez léčby : proces transformace identity po ukončení 

dlouhodobého uţívání pervitinu 

Odpovědnost : P. Nepustil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 16-24, lit. 24\\ 

Č. abstraktu : b001111 

 Text : Ukončování dlouhodobého uţívání nelegálních drog je v literatuře 

nejčastěji konceptualizováno v rámci medicínského diskurzu, který však má 

své limity. Například nenabízí uspokojivě vysvětlení procesu sebezměny 

(self-change) u lidí, kteří přestali uţívat drogy bez odborné pomoci. V 

sociálních vědách se však objevují pokusy o alternativní vysvětlení 

tohoto procesu, přičemţ nejznámější a v mnohém dosud nepřekonanou je 

práce Biernackeho (1986). 

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Klasifikace problémově uţívaných inhalantů 

Odpovědnost : R. L. Balster ... [et al.]  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 228-233, lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b001112 

 Text : Výzkum v oblasti problémového uţívání inhalantů. Přednosti a 

slabiny různých přístupů ke klasifikaci inhalantů. Klasifikace inhalantů 

podle formy či typů produktů není pro vědecké účely vhodná. Klasifikace 

inhalátů na základě kombinace podobných chemických a farmakologických 

znaků a společných vzorců uţívání, kterou však bude nutné teprve 

stanovit.  

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Léčba závislosti domorodou medicínou 

Odpovědnost : Miroslav Horák, Veronika Kavenská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Vesmír\. - 89 (140), č. 2 (2010), s. 110-112, 2 grafy, lit. 8\\ 

Č. abstraktu : b001032 

 Text : Centrum léčby závislostí Takiwasi v Tarapotu v severním Peru 

vzniklo v roce 1992. Pacienti se zde léčí způsobem, který kombinuje 

psychoterapeutické postupy s tradičními šamanskými technikami včetně 

vyuţití pralesních bylin (rostliny s detoxikačními účinky). 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální 

činností 

Odpovědnost : P. Novák, M. Miovský, L. Šťastná 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 196-203, 1 graf, lit. 33\\ 

Č. abstraktu : b001077 

 Text : Mediální obraz konopných drog a alkoholu v souvislosti s 

kriminální činností. Rizika uţívání konopných drog a podceňování 

negativního společenského a zdravotního dopadu alkoholu. Obsahová analýza 

mediálních sdělení. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Mýtus o tom, ţe závislosť je vţdy chronickým ochorením 

Odpovědnost : Ľ. Okruhlica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 10-15, 1 graf, lit. 9\\ 

Č. abstraktu : b001108 

 Text : Závislost byla v minulosti povaţována za chronické, celý ţivot 

přetrvávající onemocnění. Moderní klasifikační systémy vycházející z 

medicínského modelu průběhu nemoci, jejích klinických projevů, přesně 

vymezují, kdy je a kdy jiţ není u jedince přítomna. Novější studie 

poukazují na to, ţe v populaci je výrazně vyšší celoţivotní prevalence 

závislosti, neţ je její aktuální výskyt. 

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Mýty v doléčovacím procesu 

Odpovědnost : K. Havlová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 46-51\\ 

Č. abstraktu : b001080 

 Text : Článek pojednává o změně jako nutné i téměř dostačující podmínce 

pro proces léčby závislých. Komunitní léčba a následná péče z hlediska 

fází změny, kterými klient v programu prochází. Příklady z praxe. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Neuromechanismy účinku návykových látek, systém odměn 

Odpovědnost : P. E. Váchová, S. Racková, L. Janů 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 105, č. 6-8 (2009), s. 263-

268, 1 schéma, lit. 18\\ 

Č. abstraktu : b001060 

 Text : Závislost na psychoaktivních látkách je multifaktoriální 

onemocnění, které se vyvine ze souhry genetických predispozic a faktorů 

okolního prostředí. Vznik a vývoj závislosti popisuje několik modelů. 

Systém odměn (tzv. reward system), který souvisí s dopaminovou hypotézou. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Nezákonné nakládaní s drogami podkopává mír a bezpečnost OSN 

volá po globálních opatřeních 

Odpovědnost : Jiří Nový 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

42\\ 

Č. abstraktu : b000996 

 Text : Dne 8.12.2009 Rada bezpečnosti vyzvala k větší mezinárodní 

spolupráci v boji proti nezákonnému nakládání s drogami. Nedovolené 

nakládání s drogami je zdrojem energie pro brutální povstalecké útoky v 

Afghánistánu, Kolumbie a Myammaru, stoupající násilí v Západní Africe, 

Střední Asii, Střední Americe a v Karibiku a hrozbou pro působení 

mírových jednotek OSN v Afghánistánu, na Haiti, Liberii, Sierra Leone a 

jinde. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Okolnosti uţívání kathy jedlé (Catha Edulis) a její právní 

status 

Odpovědnost : Jiří Hruška 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

7-19, 5 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b000992 

 Text : Seznámení s rostlinou Kath. Historie zneuţívání této rostliny. 

Způsob pěstování, zpracování a uţívání této drogy po její distribuci do 

celého světa. Popis účinku této drogy na lidský organismus včetně 

negativních dopadů jejího zneuţívání. Charakteristika legislativních 

úprav jednotlivých zemí, kde se Kath zneuţívá, respektive moţný postih 

nedovoleného nakládání s kathem či jeho legalita. Doporučení a závěry, ke 

kterým dospěl poradní výbor v oblasti zneuţívání drog (ACMD). Konkrétní 

doporučení. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Podíl intrapsychické nerovnováhy při vzniku, udrţování a léčbě 

adiktivních poruch 

Odpovědnost : V. Mikota 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 52-59, lit. 32\\ 

Č. abstraktu : b001097 

 Text : Chování pacientů závislých na návykových látkách, jejich ničivost 

a sebeničivost, vzbuzuje obavy u všech lidí, kteří s nimi přicházejí do 

styku včetně těch, kteří je mají léčit. Terapeuti se ocitají v situacích, 
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kdy nabývají přesvědčení, ţe pacientům je třeba v určitých formách 

chování zabránit. Ve chvílích, kdy se závislý pacient nechová ničivě a 

mezi ním a terapeutem probíhá jakýsi proces, bývá terapeut zaplaven 

protipřenosovým pocitem neuţitečnosti. Cítí, ţe pacient více nebo méně 

úspěšně reguluje svou vnitřní rovnováhu bez pouţití drogy, ale terapeuta 

k tomu pouţívá málo, spíše jako svědka, nebo vůbec ne. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Stav drogové problematiky v Evropě. Výroční zpráva 2009  

Odpovědnost : Miloš Vaněček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

25-41, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000995 

 Text : Výňatek z výroční zprávy EMCDDA. Výroční zprávu lze stáhnout ve 

23 jazycích na adrese: www.emcdda.europa.eu/publications/annual-

report/2009. Orientační přehled - odhady uţívání drog v Evropě. Souběţné 

uţívání více drog a původní problémy s alkoholem jsou nyní určujícími 

prvky evropské drogové problematiky. Inovace a dostupnost perkurzorů: 

vzájemně působící činitelé, které mají stále větší dopad na trh se 

syntetickými drogami. Protidrogové politiky a legislativa. Evropská 

databáze zákonů o drogách. Selektivní a indikovaná prevence. Sociální 

reintegrace. Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy. 

Trestné činy spojené s uţíváním a nabídkou drog. Trendy u jednotlivých 

drog. Ţádosti o léčbu. Poskytování léčby. Infekční nemoci a úmrtí 

související s drogami. Nové drogy a vznikající trendy. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Uţívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví 

vybraných romských rodin 

Odpovědnost : A. Kajanová, T. Mrhálek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 214-220, lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b001076 

 Text : Výskyt a působení některých typů návykových látek (nikotinismus, 

konzumace alkoholu, uţívání marihuany apod.) v kaţdodenním ţivotě 

vybraných romských rodin se zaměřením se na předpokládané působení těchto 

návykových látek na jejich zdravotní stav. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Uţívání návykových látek v rané adolescenci 

Odpovědnost : J. Majzlíková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 222-227\\ 

Č. abstraktu : b001079 

 Text : Období dospívání, moţný vznik a rozvoj rizikového a problémového 

chování. Rizikové chování můţe ohrozit dokončení vývojových úkolů, 

získání sociálních dovedností a budování sebevědomí. Uţívání návykových 

látek v rané adolescenci můţe vykazovat rysy závislosti. Kazuistika.  

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Vzťah faktorov sociálnej inteligencie normatívnych očakávaní a 

vnímanej dostupnosti k výskytu uţívania legálnych návykových látok medzi 

dospievajúcimi 

Odpovědnost : O. Orosová, B. Gajdošová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 204-211, 3 tab., lit. 37\\ 

Č. abstraktu : b001075 

 Text : Dostupnost a uţívání legálních návykových látek (kouření 

tabákových cigaret, konzumace alkoholu) u dospívajících chlapců a děvčat. 

Výzkum zjistil vyšší úroveň sociální způsobilosti ve vztahu ke kouření u 

chlapců a konzumaci alkoholu u děvčat. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Zadluţení lidí s návykovými nemocemi je zdravotní i společenský 

problém 

Odpovědnost : Karel Nešpok, Andrea Scheansová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

47-49, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000997 

 Text : Vazba mezi závislostí a finanční situací lidí, kteří závislostmi 

trpí, ať uţ závislostí na některé z návykových látek či na hazardním 

hráčství. Příčiny a následky závislostí. Celospolečenské následky. 

Důsledky pro léčbu. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

 

Název : Aktuelle Probleme der Bekämpfung der Geldwäscherei in Österreich 

: eine Bilanz 

Odpovědnost : Josef Siska 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 51-60\\ 

  

Indexované poznámky : Aktuální problémy boje proti praní špinavých peněz 

v Rakousku. Bilance 

Č. abstraktu : b000921 

 Text : Přehled nejzávaţnějších problémů, s kterými se setkává boj proti 

legalizaci zisků z trestné činnosti v Rakousku: odhalování  a 

identifikace podezřelých transakcí vzhledem k bankovnímu a daňovému 

tajemství, problémy s porušováním povinnosti pečlivého zkoumání 

podezřelých transakcí, problematika trestnosti a sankcí, zabavování zisků 

z trestné činnosti. Některé nové právní úpravy této problematiky v 

trestním právu. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Approche des visites intimes en milieu carcéral : "Entre 

équilibre affectif et contrôle" 

Odpovědnost : André François 

¶Název : Discipline, Docility and Disparity: A Study of Inequality and 

Corporal Punishment 

Odpovědnost : Laurie A. Gould, Matthew Pate 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 50, č. 2 (2010), s. 185-205, 

1 tab., 5 příl., lit. 43\\ 

  

Indexované poznámky : Tělesný trest. Studie k rozdílnostem v jeho 

uplatňování 

Č. abstraktu : b000966 

 Text : Úvodem k historii udělování tělesných trestů pachatelům trestné 

činnosti, rozšíření a vývoji těchto sankcí ve světě. Proces upouštění od 

tělesných postihů s rozvojem společnosti, především v Evropě a Severní 

Americe, spojený s přechodem na tresty vězení, udílení pokut a tresty 

alternativní. Pozitivní vliv procesu sdílení moci ve společnosti a 

kontraproduktivita ekonomické a společenské nerovnosti. Iniciativy za 

zákaz tělesných trestů, trestu smrti a fyzického trestání mladistvých. 

Prezentace relevantních autorů a jejich poznatků. Výsledky vlastního 

výzkumu, v přílohách jsou výsledky statistických analýz a modelování. 

Vloţeno       : 10/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

¶Název : Disciplining the Drifter: The Domestication of Travellers in the 

Netherlands 

Odpovědnost : Marianne van Bochove, Jack Burgers 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 50, č. 2 (2010), s. 206-221, 

lit. 49\\ 

Indexované poznámky : Postihování po Nizozemsku migrujících osob.  

Č. abstraktu : b000968 

 Text : Policejní praxe vůči osobám volně se pohybujícím po území 

Nizozemska (turistům, bezdomovcům, cestovatelům apod. - vůči lidem bez 

stálého místa pobytu na území státu). Tendence směřující ke zvýšenému 

zájmu policie o tyto lidi a ke zvýšeným postihům. Otázka vnímání těchto 

lidí jako součást společnosti a snah integrovat je do společnosti. 

Problematika zvýšené trestné činnosti těchto osob.  

Vloţeno       : 12/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

¶Název : Felder der Eigentumskriminalität mit internationalen 

Täterverflechtungen 

Odpovědnost : Cesary Antochewicz, Peter Eisenreich, Stanislav Gaspar, 

Ladislav Rečný 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 6 (1997), 27 s., lit. 48, 7 příl.\\ 

  

Indexované poznámky : Oblast majetkové kriminality s mezinárodním 

propojením pachatelů 

Č. abstraktu : b000928 

 Text : Definování majetkové kriminality. Organizovaná kriminalita s 

mezinárodním prvkem  a její jevové formy v Německu, Polsku, Slovensku a 
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ČR. Charakteristika jednotlivých cílů této kriminality v mezinárodním 

měřítku (krádeţe uměleckých předmětů a motorových vozidel, kapesní 

krádeţe, podvody) z hlediska legislativy, kriminalistiky a moţnosti 

odhalování jejích pachatelů. Popis případů z praxe. Prostředky potírání 

této kriminality, moţnosti jejího objasňování a prevence. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Friend's and Adolescent's Delinquency: The Moderating Roles of 

Social Status and Reciprocity of Friendships 

Odpovědnost : Karin S. Nijhof ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 37, č. 3 (2010), s. 289-305, 3 

il., 3 tab., lit. 53\\ 

  

Indexované poznámky : Přátelské vztahy a kriminalita mladistvých. 

Sociální status, jeho moderující funkce a vzájemnost přátelství 

Č. abstraktu : b000948 

 Text : Výzkum role přátel a přátelských vztahů u nizozemských 

středoškoláků na páchání trestné činnosti v oblasti násilné a majetkové 

kriminality a vandalismu. Podklady pro modelování byly získány průzkumem 

u 1025 studentů a jejich přátel z 19 středních škol. Údaje o 

respondentech, postup modelování a výsledky statistických analýz. Závěry 

a diskuze ke vlivu přátelství (jeho jednostrannosti nebo oboustrannosti a 

intenzity) na trestnou činnost.  

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/bl 

Aktualizováno : 09/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

¶Název : Geldwäsche - Bekämpfungsstrategien in Österreich 

Odpovědnost : Burkhard Mühl 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 92-112, 11 grafů, 2 il\\ 

 

Indexované poznámky : Strategie boje proti praní špinavých peněz v 

Rakousku 

Č. abstraktu : b000925 

 Text : Struktura úřadu pro boj s praním špinavých peněz, jeho úkoly a 

činnost. Obecná problematika praní peněz: situace v Rakousku, odhalování 

a vyšetřování, praní peněz jako důleţitá součást organizované 

kriminality, fáze legalizace zisků z trestné činnosti. Praní peněz jako 

forma mezinárodní kriminality vyţaduje i mezinárodní spolupráci při jeho 

potírání.  

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Geldwäsche - ein internationales Problem : Möglichkeiten und 

Grenzen ihrer Bekämpfung im mitteleuropäischen Vergleich 

Odpovědnost : Ernst Kogler...[et al.] 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 1-34, lit. 62\\ 

  

Indexované poznámky : Praní peněz - mezinárodní problém. Moţnosti a 

hranice jeho potírání ve středoevropském srovnání 
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Č. abstraktu : b000919 

 Text : Výchozí situace problematiky praní špinavých peněz. Organizovaná 

kriminalita a její mezinárodní forma, východiska mezinárodní spolupráce 

při jejím potírání. Definování tzv. špinavých peněz, zdroje finančních 

prostředků organizované kriminality a jejich objem. Praní peněz a zákonné 

prostředky proti jejich legalizaci v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku 

a Slovensku. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

Aktualizováno : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Geldwäsche : Entwicklung und Erscheinungsformen, aktuelle und 

notwendige Mittel zur Bekämpfung 

Odpovědnost : Klaus-Stephen Becker, Jochen Burkhard Kölbach 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 69-84, lit. s. 83-84\\ 

  

Indexované poznámky : Praní špinavých peněz. Vývoj a jevové formy, 

aktuální a potřebné prostředky k jeho potírání. 

Č. abstraktu : b000923 

 Text : Zisky z trestné činnosti (špinavé peníze), organizovaná 

kriminalita jako jejich nejdůleţitější zdroj. Vymezení pojmu "praní 

špinavých peněz". Jednotlivé fáze legalizace zisků z trestné činnosti a 

jejich nejdůleţitější techniky. Účastníci "praní" - bankovní i nebankovní 

sektor. Základy potírání praní peněz: opatření v bankovním sektoru, 

konvence OSN o drogách, ustanovení FATF (Financial Action Task Force on 

Money Laundering), směrnice  EU o praní špinavých peněz. Potírání 

legalizace zisků z trestné činnosti v Německu a jeho prostředky. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Geldwäsche und die Achillesferse des "organisierten Verbrechens" 

Odpovědnost : Norbert Pütter 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 35-50, lit. s. 47-49\\ 

 

Indexované poznámky : Praní peněz a Achillova pata organizovaného zločinu 

Č. abstraktu : b000920 

 Text : Škody způsobené organizovanou mezinárodní kriminalitou a 

kalkulace jejich objemu. Mezinárodní dokumenty o potírání organizované 

kriminality a jejich uvádění do praxe v národních podmínkách. Konstrukce 

praní špinavých peněz, kriminalizace a potírání legalizace zisků z 

trestné činnosti. Boj proti praní peněz ve finanční sféře a jeho 

výsledky. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Geldwäscherei aus Zürcher Sicht 

Odpovědnost : Heinrich Guggenbühl 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 61-68, 1 il.\\ 

  

Indexované poznámky : Praní špinavých peněz z pohledu Curychu 

Č. abstraktu : b000922 
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 Text : Švýcarsko, a zejména Curych, je celosvětovým finančním centrem, 

proto se ho problematika legalizace zisků z trestné činnosti (praní 

špinavých peněz) úzce dotýká. Důvody nutnosti boje proti praní peněz. 

Vývoj legislativy namířené proti legalizaci zisků z trestné činnosti - 

mezinárodní dohody, švýcarská legislativa. Podezřelé transakce, 

ohlašovací povinnost, právo na zabavení zisků, dokazování, trestnost 

kriminálních organizací. Potíţe při uplatňování zákona. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Hazard v Česku je třeba konečně omezit 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 16, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001031 

 Text : Hazardní hry jsou sociální zlo, které zasahuje všechny vrstvy 

české společnosti, včetně dětí. Podle studie ESPAD hraje na hazardních 

automatických přístrojích téměř denně 1,1 procento českých chlapců ve 

věku 16 let a zkušenost s hazardem před 18. rokem věku uvedlo 32 procent 

patologických hráčů. Rizika hazardu. Návrhy na prevenci a zlepšení 

situace.  

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Indirekte Verfahren zur Messung der impliziten Risikoeinstellung 

von Straftätern 

Odpovědnost : Jenny V. Bittner, Johannes Becker, Tanja Neumann 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform\. - 93, č. 

1 (2010), s. 1-15, 1 tab., lit 20\\ 

   

Indexované poznámky : Metody nepřímého měření implicitního vědomí rizika 

u pachatelů trestných činů 

Č. abstraktu : b000971 

 Text : Implicitní asociační test (IAT). Pouţití IAT. Vědomí rizika u 

pachatele trestného činu. Vyhledávání rizika. Metoda výzkumu. Explicitní 

a implicitní měření. Zkušební test proveden u 67 účastníků. Výsledky obou 

způsobů měření. Srovnání implicitního a explicitního měření. Reflektivní 

a impulzivní trestné činy. Diskuse. 

Vloţeno       : 16/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací a stavu a 

vývoje kriminality v ČR? 

Odpovědnost : Alena Marešová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 3 - 11, 2 grafy, 2 tab., 

lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000985 

 Text : I po roce 2000 je v ČR vše v pohybu, včetně trestní legislativy, 

metodiky zpracování statistických dat o kriminalitě atd., a to ovlivňuje 

informace o stávající kriminalitě a prognózu jejího dalšího vývoje více 

neţ kdy předtím.  A tak obecně prezentovaná čísla o kriminalitě a o 

známých pachatelích nemají, bez zasvěceného komentáře, dostatečnou 
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vypovídající hodnotu o vývoji hodnoceného jevu v delších časových řadách. 

Shrnutí a závěr. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Menschenhandel, Kinderpornographie, Kinderprostitution 

Odpovědnost : Miroslaw Zderski, Maroš Sikula, Robert Freisling, Pál 

Pataki 

Další názvy : Mädchenhandel, Kinderpornographie, Kinderprostitution 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 6 (1997), 36 s., grafy, tab., lit. 13, 8 příl.\\ 

Indexované poznámky : Obchodování s lidmi, dětská pornografie, dětská 

prostituce 

Č. abstraktu : b000926 

 Text : Obchodování s lidmi, především s dětmi, je jedním z hlavních 

oborů organizované kriminality. Studie se zaměřuje na obchod s děvčaty, 

dětskou prostituci a dětskou pornografii v zemích střední Evropy (Polsko, 

Slovensko, Rakousko, Maďarsko). Stav této kriminality v daných zemích. 

Strategie jejího potírání, statistické údaje. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Menschenschmuggel/Schleusertätigheit aus polizeilicher und 

strafrechtlicher Sicht 

Odpovědnost : Wieslaw Gom, Karl Kmoch, Přemysl Pavel, Ingrid Rabbe 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 6 (1997), 52 s. + 18 s. příl.\\ 

  

Indexované poznámky : Pašování lidí a převaděčství z policejního a 

trestněprávního hlediska 

Č. abstraktu : b000931 

 Text : Nelegální migrace a s ní spojené kriminální formy - pašování 

lidí, převaděčství. Fenomenologie nelegální migrace, její dynamika a 

vývoj. Právní úpravy v trestních zákonících vybraných zemí. Metody 

policejní práce při potírání nelegální migrace. Situace z těchto hledisek 

v Německu, Rakousku, Polsku a ČR. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

 

¶Název : Normalization and Legitimation: Modeling Stigmatizing Attitudes 

Toward Ex-Offenders 

Odpovědnost : Paul J. Hirschfield, Alex R. Piquero 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 48, č. 1 (2010), s. 27-35, 2 tab., lit. 91\\ 

  

Indexované poznámky : Legalizace a standardizace. Tvoření stigmatizujích 

postojů k bývalým pachatelům 

Č. abstraktu : b001068 

 Text : Úspěšný návrat do společnosti a kriminologický dopad uvěznění 

můţe zčásti záviset na postojích a následných reakcích, s jakými se 

bývalí vězni setkávají po propuštění. Teorie sociálního stigmatu říká, ţe 

takové postoje zase záleţí na úrovni familiárnosti se stigmatizovanou 

skupinou (legalizační teze) a také na důvěře, kterou mají k příslušným 

činitelům (standardizační teorie). Abychom zhodnotili tyto dvě hypotézy, 
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přinášíme první multivariační analýzu postojů veřejnosti k bývalým 

vězňům. Údaje ze 4 amerických států od více neţ 2000 osob. Na základě 

získaných výsledků navrhujeme strategii jak zredukovat stigma uvězněných 

osob. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle 

Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru 

Odpovědnost : Veronika A. Polišenská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Československá psychologie\. - 53, č. 6 (2009), s. 545-555, 10 

tab., lit. 51\\ 

Č. abstraktu : b001062 

 Text : Studie, jejímţ cílem je detailně popsat osobnostní 

charakteristiky pachatelů. Osobnost pachatelů byla zkoumána pomocí 

Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. Analýza dat byla 

zaměřena na zjištění prevalence charakterových a temperamentových typů u 

pachatelů vloupání. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Prevence kriminality a přeshraniční spolupráce v trestních 

věcech v regionu Karlovy Vary 

Odpovědnost : Eduard Bruna 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 88-95\\ 

Č. abstraktu : b000954 

 Text : Prevence kriminality z hlediska práva vnitrostátního (českého) a 

komunitárního (schengenské acquis, Lisabonská smlouva, Nizozemská 

iniciativa). Začlenění ČR do Schengenského systému a z toho plynoucí nové 

formy policejní spolupráce, resp. spolupráce orgánů činných v trestním 

řízení, mezi členskými státy. Přeshraniční policejní spolupráce v 

karlovarském regionu. Právní úpravy této problematiky - dokazování v 

českém trestním řízení (důkazy, důkazní prostředky, rozsah dokazování, 

právní pomoc v trestních věcech, lidská práva). 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Prevencia kriminality na Slovensku roku 2009 

Odpovědnost : Jozef Halcin 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 17-20\\ 

Č. abstraktu : b000942 

 Text : Globalizace, celosvětová hospodářská krize a jejich důsledky pro 

společnost z hlediska vzniku a vývoje sociálně negativních jevů a 

kriminality. Prevence kriminality v těchto souvislostech na Slovensku - 

legislativní zabezpečení, Rada vlády SR pro prevenci kriminality, 

preventivní programy a jejich dotování ze strany státu. Zřízení nebo 

rozšíření expertních skupin v klíčových oblastech prevence kriminality. 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Problematik der Bekämpfungsstrategien gegen (insbesondere 

asiatisch) ethnisch geschlossene Täterstrukturen 

Odpovědnost : András Ádám ... [et al.] 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 6 (1997), nestránk. [s. 37-89], lit. 12, 2 mp, 6 

schemat, 10 tab.\\ 

  

  

Indexované poznámky : Problematika strategie potírání etnicky uzavřených 

(především asijských) zločineckých uskupení 

Č. abstraktu : b000927 

 Text : Sociologická problematika migrace - definice, historické pozadí, 

příčiny a vývoj po 2. světové válce. Zaměstnávání cizinců (gastarbeitři), 

problematika uprchlíků a azylantů, ilegální migrace. Etablování asijských 

(zejména vietnamských a čínských) menšin. Vytvoření asijských 

zločineckých skupin, jejich struktura, charakteristika jednotlivých gangů 

a mafií, pole jejich působnosti (převaděčství, hazard, pašování, praní 

peněz atd.). Statistiky kriminality cizinců v daných zemích. Problematika 

potírání této kriminality, její strategie, prognóza vývoje. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Prognóza kriminality v zemích visegrádské čtyřky 

Odpovědnost : Květoň Holcr, Viktor Porada 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 28-42, lit. 3, 

19 grafů\\ 

Č. abstraktu : b000944 

 Text : Vývoj stavu, úrovně, struktury a dynamiky celkové kriminality v 

zemích visegrádské čtyřky od roku 2000 do roku 2008. Stav a úroveň 

vybraných druhů kriminality (násilná, majetková, hospodářská) a 

konkrétních trestných činů (vraţdy, loupeţe, krádeţe vloupáním do bytů, 

krádeţe motorových vozidel). Komentovaná projekce vybraných trestných 

činů a druhů kriminality do roku 2011, narůstání hospodářské kriminality 

a kriminality násilné, zejména v podobě domácího násilí. 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Schutzgelderpressung 

Odpovědnost : Frank Hellmuth, Aleksader Pucko, Gyula Torma, Klaus Weber 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 6 (1997), 39 s. \\ 

  

Indexované poznámky : Organizované vydírání 

Č. abstraktu : b000929 

 Text : Organizované vydírání (racketeering), jeho definování, spojení s 

organizovanou kriminalitou, metody a formy. Fenomenologie jeho 

vyšetřování, mezinárodní spolupráce. Stav kriminality a organizovaného 

vydírání v jednotlivých státech MEPA. Strategie boje proti organizovanému 

vydírání: oběti, pachatelé, policie.  

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Trestný čin krádeţe vloupáním: teorie a výzkum v zahraničí 

Odpovědnost : V.A. Polišenská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 27-35, lit. 59\\ 

Č. abstraktu : b000987 

 Text : Výzkum trestného činu krádeţe vloupáním. Shrnutí dosavadních 

zahraničních výzkumů. Výzkum vloupání se většinou soustřeďuje na 

charakteristiky trestného činu, chování pachatelů a vytváření různých 

modelů a typologií, které nám napomáhají tomuto trestnému činu porozumět. 

Výzkum trestného činu krádeţe vloupáním v ČR. Chování pachatelů. Různé 

aspekty trestného činu krádeţe vloupáním. Profilování. Závěr. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Trestný postih extrémistických prejavov v legislatíve SR 

Odpovědnost : Jozef Madliak, Marián Mesároš 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 58-65\\ 

Č. abstraktu : b000950 

 Text : Základní proudy extremistických skupin a organizací na Slovensku 

- pravicový (převáţně neonacistický a nacionalistický) a levicový 

(anarchismus, neobolševismus). Novela trestního zákona (č. 257/2009 Z.z.) 

umoţňuje účinněji předcházet a eliminovat extremisticky motivovanou 

trestnou činnost. Definování trestných činů extremismu. Analýza právní 

úpravy trestného činu podpory a propagace skupin směřujících k potlačení 

základních práv a svobod, trestného činu hanobení národa, rasy a 

přesvědčení a trestného činu podněcování národnostní, rasové a etnické 

nenávisti. 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Wie allgemein sind allgemeine Kriminalitätstheorien? : eine 

empirische Analyse auf der Basis von Querschnittdaten 

Odpovědnost : Franziska Kunz 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform\. - 93, č. 

1 (2010), s. 42-68, 8 tab., lit. 40\\ 

  

Indexované poznámky : Jak všeobecné jsou všeobecné teorie kriminality? 

Empirická studie na základě vybraných dat 

Č. abstraktu : b000979 

 Text : Problém a relevance tohoto tématu. Stav výzkumu a cíl této 

studie. Přehled získaných dat podle geografických, věkových a 

sociodemografických kritérií. Test všeobecné platnosti teorie. Závěr. 

Vloţeno       : 17/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Závaţná násilí a amok na školách 

Odpovědnost : Miroslav Protivinský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 59-64\\ 

  

Poznámky : Kriminalistik, č. 4, s. 196-204, 2009 
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Č. abstraktu : b000990 

 Text : Po USA je Německo v celosvětovém měřítku zemí s největším počtem 

úmyslných závaţných násilných činů ve školách. Zejména bývají připomínány 

amokové útoky v Erfurtu a ve Winnendenu. Vědecká studie soudních spisů o 

všech těchto deliktech. Stav mezinárodních výzkumů. Tvorba německé 

studie. Vyhodnocení činů v Německu. Diskuse a vývody pro prevenci.  

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : \The \\crime scene evidence you're ignoring 

Odpovědnost : Christa Miller, Kipp Loving 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 10 (2009), s. 36, 38-40, 

24-45, 5 il.\\ 

  

Indexované poznámky : Důkazy na místě činu, které přehlíţíte 

Č. abstraktu : b001100 

 Text : Ukazuje se, ţe v rámci šetření na místě trestného činu dochází k 

přehlédnutí digitálních stop a tedy často velmi důleţitých důkazů. 

Pozornost se příliš koncentruje na pachatele na úkor vytěţování 

digitálních zařízení, kterých je značné mnoţství co do druhů a typů a 

různě poskládaných sestav. Bývají různě dostupné, někdy skryté a mohou 

být součástí i jiných předmětů. Pachatel se také s různou mírou 

úspěšnosti pokouší tyto důkazy, zpravidla audio- a video- záznamy na 

různých (i vzdálených) nosičích likvidovat nebo utajit. Několik příkladů 

a ukázek z praxe amerických kriminalistů. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/bl 

Aktualizováno : 29/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Marker-free videoanalýza pohybu a metodika identifikácie osôb 

pomocou videozáznamov pre kriminalistické účely 

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

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 5 (2009), s. 223-234, 13 il., lit. 

13\\ 

Č. abstraktu : b001008 

 Text : Princip činnosti systému analýzy pohybu člověka bez pouţití 

značek, tzv. "marker-free" systému, určeného pro potřeby detekce 

pohybových charakteristik a získávání rozhodujících parametrů potřebných 

pro identifikaci osob. Výzkum se zabývá problematikou identifikace osob 

na základě lokomočních projevů člověka. Databázové zpracování informací o 

pohybu člověka, zanechaný při lokomoci na místě činu, můţe mít 

signifikantní význam při stanovení konečného závěru vedoucího k 

identifikaci a verifikaci osob. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Mýty a omyly kriminalistiky 

Odpovědnost : Karel Kouřil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 71-72\\ 

Č. abstraktu : b000896 

 Text : Encyklopedická série krátkých článků v Kriminalistickém sborníku 

k vyvrácení některých mýtů, omylů, předsudků a chyb. Doţádání o znalecké 

zkoumání. Vytvoření doţádání, znalecká příslušnost. Grafologie. Nález 

mrtvoly. Prohlídka zemřelého. Pitva mrtvoly. Negativní okolnost. Pojmy: 

pisatel, autor. 

Vloţeno       : 02/03/2010   ABD 139/kab 

  

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

Název : 10 let zahraničních mírových operací s českou účastí 

Odpovědnost : Kamil Vodička 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 41, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001051 

 Text : V roce 2009 uplynulo jiţ deset let od prvního vyslání českých 

policistů k výkonu sluţby v zahraniční mírové operaci. Za uplynulých 

deset let čeští policisté vykonávali sluţbu v deseti zemích ve třech 

světadílech a přispěli k obnově válkou zničených států a k budování 

bezpečnostních sborů v zemích se slabou domácí státní správou. Závěr.  

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Činnost policistů skupiny dopravních nehod 

Odpovědnost : Jindřich Komárek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 24-29, 8 il\\ 

Č. abstraktu : b000909 

 Text : Odbornou činnost policistů zařazených u II. skupiny dopravních 

inspektorátů, kteří řeší dopravní nehody. Jedná se o nabírání, 

dokumentování, zpracování, řešení či oznamování dopravních nehod je 

kaţdodenní činností skupin dopravních nehod. Orientace a zajištění místa 

dopravní nehody. Ohledání místa činu. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

 

 

¶Název : \The \\high price of a bird's eye view 

Odpovědnost : Jonathan Kozlowski 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 37, č. 2 (2010), s. 8, 10, 12-14, 

2 il\\ 

  

Indexované poznámky : Nákladné vzdušné pozorování 

Č. abstraktu : b001010 

 Text : Ze zkušeností s jednotkami policejních vrtulníků a s policejními 

letadly v USA. Uplatnění těchto prostředků v metropolitním oddělení 
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policie Los Angeles a okresního a městského odd. v St. Louis. Úkoly, 

vybavení, pozorovací, řídící a navigační funkce. Výhody systému. Příprava 

a výcvik personálu a význam jeho kvality. Údaje k nákladům na leteckou 

policii. Z hlediska zajišťování bezpečnosti se nákladný systém v konečném 

důsledku vyplácí. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/bl 

 

  

¶Název : Jednorázový poutací systém 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 3 (2010), s. 85, 1 il.\\ 

Č. abstraktu : b000891 

 Text : Během policejního zákroku jsou situace, kdy je naléhavá potřeba 

dalších pout. Ve výbavě policistů se začíná objevovat prostředek, který 

řeší tuto situaci, jde o jednorázový poutací systém z dílny ESP. Výroba, 

vyuţití, popis poutacího systému. 

Vloţeno       : 01/03/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Krav Maga centrum 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 3 (2010), s. 86-87, 6 il.\\ 

Č. abstraktu : b000892 

 Text : Krav Maga, izraelské bojové umění. V roce 2009 se v ČR otevřelo 

nové Krav Maga centrum v Praze v ulici Praţského povstání. Popis 

slavnostního zahájení činnosti centra a prvního semináře. Stálá základna 

centra v níţ se cvičí nejen členové centra KM, civilisté, ale i 

příslušníci Policie ČR a budoucí instruktoři KM. 

Vloţeno       : 01/03/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Medics with guns 

Odpovědnost : Sara Schreiber 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 10 (2009), s.28-33, 8 il\\ 

 

Indexované poznámky : Lékaři ve zbrani 

Č. abstraktu : b001085 

 Text : Během posledního desetiletí se v USA a v Kanadě budují speciální 

jednotky taktické pohotovostní lékařské sluţby TEMS (Tactical Emergency 

Medical Service). Příslušníci těchto jednotek absolvují navíc vojenský 

výcvik (bojový taktický a střelecký) a pravidelná cvičení. Nasazují se do 

protiteroristických jednotek SWAT aj. speciálních jednotek armády a 

policie v rámci zdravotnické podpory v průběhu akcí. Ze zkušeností 

několika jednotek TEMS, k jejich vybavení, výcviku, úkolům a činnosti. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

¶Název : Neue Rechtsgrundlage für Europol 

Odpovědnost : Michael Niemeier, Markus Walter 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 1 (2010), s. 17-22, lit. 10\\ 

  

Indexované poznámky : Nový právní základ pro Europol 
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Č. abstraktu : b001014 

 Text : Obsah a význam rozhodnutí Rady z 6.dubna 2009 o vytvoření 

Evropského policejního úřadu. Rozhodnutí Rady k l.lednu 2010: Při 

zavádění změn jiţ nebude nutná ratifikace národními parlamenty. Europol 

se stane agenturou EU. Rozšíření kompetence na závaţnou mezinárodní 

kriminalitu, i kdyţ nejde o organizovanou strukturu. Větší moţnosti při 

výměně a rozšiřování informací. Další rozvoj na základě Stockholmského 

programu a Lisabonské smlouvy. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Nové prvky celoţivotného vzdelávania pre personálnu 

interoperabilitu vojenských, policajných a civilných expertov v oblasti 

bezpečnosti a zahraničných aktivít štátu na ochranu demokracie, osôb a 

majetku 

Odpovědnost : Miroslav Kelemen, Marián Mesároš ...[et al.] 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 66-69, lit. 5\\ 

Č. abstraktu : b000951 

 Text : Informace o vybraných vzdělávacích aktivitách v rámci 

celoţivotního vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. Tvorba a 

realizace bezpečnostní a obranné politiky státu. Regionální kurz 

bezpečnosti a obrany. 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Pilotní projekt AKT týmů Policie ČR 

Odpovědnost : Martin Koryčanský, Milan Krouţil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 34, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001050 

 Text : Antikonfliktní týmy jsou integrální součástí policejních útvarů 

KŘP PČR, jejichţ základním úkolem je zprostředkování komunikace mezi 

veřejností a Policií ČR, eventuálně mezi pracovníky sdělovacích 

prostředků nebo orgánů státní správy a samosprávy a Policií ČR. Pilotní 

projekt inovačního programu formou Celorepublikového instrukčně 

metodického zaměstnání, prohlubujícího dosavadní znalosti a zkušenosti 

členů antikonfliktních týmů PČR v rámci bezpečnostních opatření. Závěr. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Policejní ohlédnutí za rokem 2009 

Odpovědnost : Michal Tošovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 18-19, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000907 

 Text : Policejní ohlédnutí do roku 2009. Nový policejní zákon. Inspekce 

Policie ČR. Předsednictví EU v Praze. Výměna na postu Ministra vnitra ČR. 

Koordinace postupu úřadů proti extremismu. Zastavení náboru nových 

policistů. Revize reformy policie. Vznik nových krajských ředitelství. 

Výhled do roku 2010. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : Policie České republiky. Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu sluţby kriminální policie a vyšetřování 

Odpovědnost : Robert Šlechta 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

50-54, 11 il\\ 

Č. abstraktu : b000998 

 Text : Historie Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu sluţby 

kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ). Úkoly ÚOOZ. Přehled centrálních 

pracovišť ÚOOZ. Závěr. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Policie Spolkového sněmu 

Odpovědnost : Pavel Koukal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 26-27, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b001046 

 Text : Vznik a vývoj německé parlamentní policie. Právní a organizační 

základy Policie Spolkového sněmu. Výkon sluţby. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Polizei ist Feinbild vieler Ultras 

Odpovědnost : Jörg Radek 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 3 (2010), s. 22-24, 26, 3 il.\\ 

  

Indexované poznámky : Policie je nepřítelem mnohých Ultras 

Č. abstraktu : b001089 

 Text : Problematika násilí fotbalových fanoušků a zásahů policie proti 

nim. Propojování tzv. ultras s pravicovým extremismem. Preventivní a 

bezpečnostní opatření prováděná ve spolupráci se sportovními kluby (např. 

zákaz vstupu na stadiony) a odmítání populistických návrhů. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Priority vedení Policie ČR na rok 2010 

Odpovědnost : Dagmar Linhartová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 7-8\\ 

Č. abstraktu : b001028 

 Text : V budově Policejního prezidia ČR se 27.1.2010 uskutečnil 

briefing, na kterém byly představeny priority vedení Policie ČR na rok 

2010. Policejní prezident Oldřich Martinů vyhodnotil priority PČR v roce 

2009 a představil své tři priority na rok 2010. Dále hovořil o otázce 

lidských zdrojů. Další vystoupení tří náměstků PP, kteří hovořili o 

prioritách na svých svěřených úsecích P ČR. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : Proactive Policing and Robbery Rates Across U.S. Cities 

Odpovědnost : Charis E. Kubrin ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 48, č. 1 (2010), s. 57-98, 4 tab., 1 obr., lit. 

67\\ 

 

Indexované poznámky : Proaktivní policejní práce a míra vloupání v 

amerických městech 

Č. abstraktu : b001071 

 Text : V poslední době věnovali kriminologové značnou pozornost 

potenciálnímu zastrašovacímu efektu, uplatňovanému v tzv. proaktivní 

policejní práci. Policie v těchto případech pouţívá důraznější prostředky 

proti relativně slabším přestupkům, aby zabránila váţnějším kriminálním 

činům. V této studii zkoumáme účinky proaktivní policejní práce na počet 

vloupání ve větších amerických městech. Pouţíváme inovační měření 

vyvinuté Sampsonem a Cohenem (1988). Jejich metodu jsme modifikovali na 

období 2000 - 2003. Uvádíme další detailní popis současných metod. 

Výsledky výzkumu. Závěr a diskuse. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/vs 

  

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

Název : Apendix insolvenčního zákona - povinnost věřitelů platit do 

majetkové podstaty v závislosti na výzkumu přezkumu přihlášek 

Odpovědnost : Daniel Ševčík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 3 (2010), s. 28-31, 2 il., lit\\ 

Č. abstraktu : b001066 

 Text : K ustanovení par. 178 a par. 179 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Argumentovaná kritika 

významných nedostatků s uvedením moţností nápravy, včetně předloţení věci 

v konkrétní kauze Ústavnímu soudu.  

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Approche des visites intimes en milieu carcéral : "Entre 

équilibre affectif et contrôle" 

Odpovědnost : André François 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 

  

Seriál : Revue de droit pénal et de criminologie\. - 90, č. 1 (2010), s. 

31-35, 3 tab.\\ 

  

Indexované poznámky : Liberální přístup k intimním návštěvám ve vězeňském 

prostředí. "Mezi citovou rovnováhou a kontrolou" 

Č. abstraktu : b001041 

 Text : Problematika přístupu k tzv. intimním návštěvám ve vězeňském 

prostředí, které probíhají bez dozoru vězeňského personálu a umoţňují 

vězňům sexuální styk. První případy liberálního přístupu v USA. Právo 

vězněných osob na soukromý ţivot v mezinárodním právu (OSN, EU) a v 

normách belgického penitenciárního práva. Význam liberálního přístupu k 

intimním návštěvám z hlediska vězněných osob, jejich rodinných 
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příslušníků či intimních přátel a z hlediska vězeňského personálu: 

zachování manţelských a rodinných vztahů, významná funkce pro zmírňování 

agresivity, sexuálního napětí a omezování vzniku homosexuálních vztahů 

atd. Soukromé návštěvy jako nástroj řízení a kontroly vězeňské populace. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Desáté září českého ústavního systému 

Odpovědnost : Jan Wintr 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 1 (2010), s. 4-17\\ 

  

Č. abstraktu : b001043 

 Text : Analýza rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení ústavního zákona 

č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. 

Rozsah právní problematiky: ústavní přezkum ústavních zákonů, změna 

podstatných náleţitostí demokratického právního státu, rozpuštění 

Poslanecké sněmovny, obecnost zákona, zákaz retroaktivity, ochrana 

legitimního očekávání. Problematika oprávnění Ústavního soudu rušit 

ústavní zákony. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Doţádání ve správním řízení 

Odpovědnost : Petr Kolman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 2 (2010), s. 30-33\\ 

Č. abstraktu : b000960 

 Text : Institut doţádání v českém právním řádu - doţádané správní 

orgány, úkony, o něţ lze doţádat, usnesení o doţádání, postup doţádaného 

orgánu a jeho lhůty, odmítnutí doţádání. Práva doţádaného správního 

orgánu, vliv doţádání na lhůty pro vydání správního rozhodnutí. Doţádání 

do ciziny. 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Drogové trestné činy po novu 

Odpovědnost : Irena Kejřová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

4-6\\ 

Č. abstraktu : b000991 

 Text : Jednotlivá ustanovení nového trestního zákoníku, která 

charakterizují stávající i nové skutkové podstaty drogových trestných 

činů. Rozbor těchto jak základních, tak kvalifikovaných skutkových 

podstat. Jednotlivé pojmy, které se v doposud platné trestněprávní úpravě 

nevyskytovaly.  

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Európska únia a princípy právneho štátu, alebo môţe byť právo 

tajné? : Úvaha nad rozsudkom vo veci C-345/06 Gottfried Heinrich 

Odpovědnost : Milan Hodás 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 
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Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 1 (2010), s. 103-107\\ 

Č. abstraktu : b000939 

 Text : Nedělitelnou součástí právního státu je princip právní jistoty, 

jehoţ součástí je oprávněná důvěra v právo, jeho přístupnost, 

poznatelnost a předvídatelnost. Reakcí společnosti na akty terorismu bylo 

i zpochybnění těchto principů a zásad. Na komunitární úrovni dokonce 

dochází k přijímání právních aktů, jejichţ části jsou tajné 

(nevyhlášené). Otázkou zůstává, kam aţ toto omezování můţe dojít. 

Rozsudek ve věci G. Heinricha jako ilustrační příklad. 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Európsky priestor slobody, bezpečnosti a dôvery v členských 

štátoch Európskej únie 

Odpovědnost : Ivan Šimovček 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 21-27, lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b000943 

 Text : Pohyb soudních rozhodnutí mezi členskými státy EU a výkon 

takového rozhodnutí ve státě, který dané rozhodnutí nevydal, musí být 

zaloţeny na vzájemné důvěře, která je zase podmíněna minimální úrovní 

harmonizace trestních kodexů a trestního řízení. Garance procesních práv 

obţalovaného a případně i dalších procesních práv plynoucích z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Snahy o přijetí jednotných, všeobecně 

uznávaných, práv v trestním řízení, včetně vymezeného okruhu základních 

garancí a jejich dodrţování. 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Európsky príkaz na zaistenie dôkazov 

Odpovědnost : Richard Klimek 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 226-233, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b001093 

 Text : Evropský příkaz na zajištění důkazů (EPZD) nahrazuje systém 

vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU za účelem 

získání předmětů, dokumentů a údajů pouţitelných v trestním řízení. 

Zakotvení tohoto institutu v Rámcovém rozhodnutí Rady 2008/9781SVV z 

18.12.2008. Povinnost členských států vykonat EPZD na základě zásady 

vzájemného uznávání justičních rozhodnutí. Analýza ustanovení Rámcového 

rozhodnutí a související otázky. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Harmonizácia trestného práva v svetle bezpečnosti Európskej únie 

Odpovědnost : Jaroslav Ivor 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 9-16, lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b000941 

 Text : Analýza bezpečnostní situace na evropském kontinentu. Teorie tzv. 

rizikové společnosti, strach jako hybná síla současné společnosti. 

Evropská bezpečnostní strategie, mezi jejíţ významné nástroje patří 

harmonizace trestního práva (evropské trestní právo), coţ odpovídá 

internacionalizaci kriminality a terorismu. Důvody, vývoj a konkrétní 
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výsledky normativního i institucionálního charakteru europeizace 

trestního práva. Vytváření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a 

práva, otázky vnitřní bezpečnosti (tzv. třetí pilíř smlouvy o EU). 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Ještě jedna poznámka k zásadám zákonnosti a subsidiarity 

trestního práva 

Odpovědnost : Petr Coufal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 2 (2010), s. 10-11\\ 

Č. abstraktu : b000903 

 Text : Krátká úvaha reaguje na práci prof. Nezkusila, uveřejněnou v TP 

č.1/2010, v níţ je kromě jiného prezentován autorův názor na výklad pojmu 

"společenská škodlivost". Je v ní upozorňováno na určitá úskalí, která 

můţe nový trestní zákoník přinést pro postupy státních zástupců a 

pracovníků policie v trestním řízení. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

  

  

?Název : K některým otázkám dopadu institutu náhrady mzdy při dočasné 

pracovní neschopnosti v  pracovním právu 

Odpovědnost : Martin Crha 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 19, č. 1-2 (2010), s. 3-7\\ 

Č. abstraktu : b000898 

 Text : 1. ledna 2009 nabyl účinnosti  zákon č. 187/2006 S., o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek se zabývá 

dopadem účinnosti zákona o nemocenském pojištění na zákon č. 435/2004 Sb. 

Zákon o nemocenském pojištění a zákon práce, náhrada mzdy z dohody o 

pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti, vztah porušení 

léčebného reţimu k okamţitému zrušení pracovního poměru zeměstnavatelem a 

k výpovědi ze strany zaměstnavatele, změny v zákoně o zaměstnanosti. 

Vloţeno       : 02/03/2010   ABD 139/ek 

  

  

Název : K novým legislatívnym zmenám v ochrane obetí domáceho násilia 

Odpovědnost : Róbert Dobrovodský 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 1 (2010), s. 23-31\\ 

Č. abstraktu : b000933 

 Text : Analýza přínosu zákona č. 495/2009 Z.z. o právní úpravě ochrany 

obětí domácího násilí. Relevance domácího násilí na národní a mezinárodní 

úrovni. Aktuální aktivita v boji proti domácímu násilí na půdě Rady 

Evropy. Příprava Úmluvy o předcházení a boji proti násilí na ţenách a 

domácímu násilí. Legislativní změna na Slovensku (novela zákona o 

Policajnom zbore SR) v roce 2008. Policejní statistiky o pouţití 

oprávnění vykázat násilníka ze společného obydlí policií a změna ve lhůtě 

účinku tohoto oprávnění. Změny v občanském zákoníku - předběţné opatření 

a jeho vztah k poučovací povinnosti policisty při řízení o předběţném 

opatření. Výslechy svědka a nařízení pro jednání, rozhodnutí. Posílení 

spolupráce soudu a policie.  

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 
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Název : K oprávneniu policajta pouţiť zbraň na unikajúci dopravný 

prostriedok 

Odpovědnost : Zoltán Perhács 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 1 (2010), s. 76-84, lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000937 

 Text : Rozbor zákonných předpokladů pouţití střelné zbraně policistou 

při pronásledování unikajícího motorového vozidla - zákon o Policajnom 

zbore SR. Přezkoumání zákonnosti pouţití střelné zbraně. Je-li následek 

významný z hlediska trestního práva hmotného, o oprávněnosti pouţití 

zbraně se musí rozhodnout v trestním řízení, kdy výstupy ve formě 

úředního záznamu podle zákona o Policajnom zbore mohou mít pouze 

charakter listinného důkazu. 

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : K vybraným otázkám vnitrostátního i mezinárodního rozhodčího 

řízení 

Odpovědnost : Klára Spirová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 12 (2009), s. 532-537\\ 

Č. abstraktu : b001059 

 Text : Rozhodčí řízení se v současné době stává hojně vyuţívaným 

způsobem řešení sporů. Prostor pro autonomii vůle v rozhodčím řízení. 

Řízení institucionální versus ad hoc řízení. Arbitráţní centra, volba 

profesních pravidel, rozhodování dle zásad spravedlnosti, mezinárodní 

rozhodčí řízení, určení práva rozhodného dle Evropské úmluvy o 

mezinárodní obchodní arbitráţi. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník 

Odpovědnost : Pavel Koukal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 2 (2010), s. 28-32\\ 

Č. abstraktu : b000964 

 Text : Nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) obsahuje 

trestněprávní úpravy, které mají vliv na vymezení pravidel etického a 

právního chování obchodních společností (program Compliance). Vztah 

programu Compliance k trestnímu právu - soustředění se na problematiku 

hospodářské soutěţe (otázka trestní odpovědnosti právnických osob, 

porušení předpisů hospodářské soutěţe) a úplatkářství. 

Vloţeno       : 10/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Materiálně či formálně... 

Odpovědnost : Alexander Károlyi, Petr Slunečko 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 2 (2010), s. 12-16\\ 

Č. abstraktu : b000904 

 Text : Článek kriticky reaguje na jednu z nejzávaţnějších změn, které 

přinesl nový trestní zákoník - opuštění principu materiální trestnosti a 

jeho nahrazení formálním pojetím. Vrací se při tom do historie, do vývoje 
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trestního práva v našich zemích, ale nahlíţí také přes hranice, jak se s 

touto otázkou vyrovnala legislativa našich nejbliţších sousedů.  

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Metody určení práva rozhodného 

Odpovědnost : Vladimír Doleţal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 2 (2010), s. 73-78\\ 

Č. abstraktu : b001119 

 Text : Přístup ČR a USA v otázce koncepcí určení práva rozhodného. ČR 

představuje typického zástupce kontinentálně-evropského kolizního 

přístupu, USA jsou státem z pohledu přístupu k určení práva rozhodného 

pro evropského pozorovatele velmi problematickým. Neexistuje jednotné 

mezinárodní právo soukromé, ale navíc se jednotlivé koncepce uţívané ve 

státech notně liší. Obecně lze konstatovat, ţe USA ve zvýšené míře 

akcentují právo fóra a místo kolizní spravedlnosti kladou větší důraz na 

spravedlnost materiální, a tedy flexibilní řešení sporu. 

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Moţnost subsidiární aplikace správního řádu na "správní řízení" 

dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

Odpovědnost : Faisal Husseini 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 42, č. 7 - 8 (2009), s. 385-414, lit. 96\\ 

Č. abstraktu : b000967 

 Text : V daném ohledu se článek zaměřuje na povahu kázeňského řízení ve 

vztahu k pojmu správního řízení dle správního řádu. Je rozebírána 

především moţnost nápravy nesprávných pravomocných rozhodnutí o uloţení 

kázeňského trestu osobě ve výkonu trestu odnětí svobody, jaké orgány 

mohou dát k této nápravě podnět a zda ke moţné na danou  otázku uplatnit 

mimořádné opravné prostředky či jiné instituty dle správního řádu. 

Aplikační potíţe spojené se zvaţovanou problematikou, moţnosti řešení a 

stručně také srovnání s rakouskou právní úpravou a některé úvahy de lege 

ferenda. 

Vloţeno       : 12/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Můţe Ústavní soud zrušit ústavní zákon? 

Odpovědnost : Vladimír Mikulec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 1 (2010), s. 18-23\\ 

Č. abstraktu : b001047 

 Text : V souvislosti se zrušením ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o 

zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, autor analyzuje 

problematiku pravomocí Ústavního soudu ohledně oprávnění zrušit ústavní 

zákon a vykonatelnosti takového rozhodnutí Ústavního soudu. Dospívá k 

názoru, ţe Ústavní soud překročil své kompetence. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 
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Název : Najvyšší súd Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska 

Odpovědnost : Roman Majerský 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 261-269,lit. 10\\ 

Předmět (korporace)  : Nejvyšší soud Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska 

Č. abstraktu : b001096 

 Text : Vznik Nejvyššího soudu Spojeného království a důvody jeho vzniku. 

Nezávislost Nejvyššího soudu na Sněmovně lordů. Úkoly a kompetence 

Nejvyššího soudu. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Nařízení o výţivném a postavení mezinárodních smluv v Evropské 

unii 

Odpovědnost : Jana Turoňová, David Sehnálek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 149, č. 3 (2010), s. 233-250, lit\\ 

Č. abstraktu : b000949 

 Text : K Nařízení Rady ES č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovací 

povinnosti (dále jen nařízení o výţivném). Toto nařízení o výţivném 

vstoupilo v platnost dne 30. ledna 2009, účinnosti v plném rozsahu má 

nabýt dnem 18. června 2011 a pouze za předpokladu splnění odkládací 

podmínky. Odkládací podmínka a důvody jejího stanovení. Haagský protokol 

z roku 2007 o rozhodném právu pro vyţivovací povinnosti. Stav legislativy 

o výţivném v ES. Problematika pravomoci ES v rámci mezinárodního práva 

soukromého a mechanismus úpravy. Vymáhání výţivného. 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Několik nepodstatných úvah nad novým trestním zákoníkem 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michael Kincl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 2 (2010), s. 3-4\\ 

Č. abstraktu : b000901 

 Text : Autoři se vracejí k předešlým zamyšlením nad některými aspekty 

nového trestního zákoníku. Zaměřují se na přechodné ustanovení zákoníku, 

na jehoţ základě byli propuštění pachatelé některých deliktů, které nově 

podle tohoto zákoníku jiţ nejsou trestnými činy. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Několik poznámek k českému antidiskriminačnímu právu 

Odpovědnost : Michal Čermák, Kvasnicová Jana 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 3 (2010), s. 19-23, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b001064 

 Text : Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací ..., účinný od 1. září 2009 a jeho 

aspekty dopadů do právní praxe v ČR. Zákon a evropské právo, komunitární 
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právo. Věcná příslušnost soudů v diskriminačních sporech. Nová působnost 

a pravomoc veřejného ochránce práv ve věcech diskriminace. Dokazování. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti v 

sexuální oblasti podle trestního zákoníku 

Odpovědnost : Jiří Hruška, Petr Volevecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - č.2 (2010), s.\\ 

Č. abstraktu : b000902 

 Text : Nový trestní zákoník se stal předmětem praktických i teoretických 

úvah a rozborů především z hlediska změn, které přináší oproti svému 

"předchůdci". Právě na tyto změny se zaměřují autoři článku, ve kterém 

analyzují především trestné činy znásilnění, sexuální nátlak a pohlavní 

zneuţití. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

Aktualizováno : 07/05/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Nová ţaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona 

Odpovědnost : Zdeněk Kühn 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 3 (2010), s. 77-86\\ 

Č. abstraktu : b000918 

 Text : Nově přijatý antidiskriminační zákon (ADZ, zák. č. 148/2009 Sb.) 

zakotvil i nároky obětí diskriminace v zaměstnání, které oběti mohou 

vznášet v civilním řízení. Základní prostředky diskriminované osoby 

zahrnují poţadavek ukončení diskriminačního jednání, odstranění jeho 

následků a případně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, eventuálně i 

náhradu nemajetkové újmy v penězích. Kritická analýza civilních nároků 

obětí diskriminace - ADZ v občanském zákoníku a relevantních zákonech: 

ADZ a sluţební zákon, ADZ a zákon o sluţebním poměru bezpečnostních 

sborů, nároky podle zákona o vojácích z povolání v zákoníku práce. 

Eurokonformní výklad zákona. Sankce, judikatura, ţaloba a její 

náleţitosti. Promlčení, správní řízení. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Občan České republiky a jeho místo v rámci bezpečnosti : 4. díl: 

Bezpečnost občana při prosazování vnější bezpečnosti státu 

Odpovědnost : Václav Čihák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 37, 1 il., lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000915 

 Text : Termín "občan". Vztah občan-stát. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR. Bezpečnostní strategie ČR z roku 2003 jsou podle stupně 

své důleţitosti uvedeny bezpečnostní zájmy ČR - Ţivotní zájmy, 

Strategické zájmy, Další důleţité zájmy. Závěr.  

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 
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Název : Ochrana a podpora práv dieťaťa v čase ozbrojeného konfliktu z 

hľadiska implementácie medzinárodného humanitárneho práva 

Odpovědnost : Branislav Kadlečík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 1 (2010), s. 32-41\\ 

Č. abstraktu : b000934 

 Text : Význam tzv. ţenevského práva na ochranu a podporu dítěte v době 

ozbrojeného konfliktu. Analýza současného mezinárodního a vnitrostátního 

rámce této problematiky. Současný stav implementace mezinárodního 

humanitárního práva na Slovensku. Institucionální rámec ochrany a podpory 

práv dítěte v mezinárodních organizacích a orgánech a ve státních 

orgánech SR. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o účasti dětí v 

ozbrojených konfliktech. Mezinárodní trestní soud a Statut zvláštního 

soudu pro Sierra Leone o této problematice.  

Vloţeno       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Pohled na polistopadovou historii Legislativní rady vlády České 

republiky do roku 2005 

Odpovědnost : Pavel Zářecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 43, č. 1 (2010), s. 1-51\\ 

Č. abstraktu : b000969 

 Text : Faktické fungování Legislativní rady v různých obdobích je 

dokumentováno na konkrétních příkladech. Formální zakotvení Legislativní 

rady vţdy nebylo rozhodujícím faktorem pro ovlivnění legislativního 

procesu a vţdy primárně neregulovalo její činnost. Rozhodujícím faktorem 

však vţdy byl vztah vlády a jejích ministrů k Legislativní radě. Významně 

byl tento vztah ovlivňován postojem předsedy vlády. Činnost Legislativní 

rady byla vţdy téţ ovlivňována jejími předsedy. Navzdory různým vlivům, 

kterým byla Legislativní rada vlády České republiky vystavena, sehrála ve 

vývoji české legislativy pozitivní roli. 

Vloţeno       : 12/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Průniky soudního řízení správního a občanského soudního řízení 

Odpovědnost : Milan Podhrázký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 6, č. 11 (2009), s. 505-506\\ 

Č. abstraktu : b001026 

 Text : Vzájemné prolínání jednotlivých druhů soudních řízení. Vztah 

jednotlivých druhů soudních řízení mezi sebou, jejich případná 

hierarchizace. Příklad z praxe. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku 

Odpovědnost : Jan Grinc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 1 (2010), s. 31-37\\ 

Č. abstraktu : b001053 
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 Text : Dosavadní německý a rakouský vývoj problematiky přezkumu 

ústavních zákonů ústavními soudy. Právní úprava, judikatura Spolkového 

ústavního soudu (Německo) a Ústavního soudního dvora (Rakousko). 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : \Die \\Rechtsmittel für Bekämpfung der Geldwäsche in der 

Tschechischen Republik 

Odpovědnost : Jan Musil 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : MEPA\. - č. 4 (1996), s. 85-91\\ 

  

Indexované poznámky : Právní prostředky boje proti praní špinavých peněz 

v České republice 

Č. abstraktu : b000924 

 Text : Legalizace zisků z trestné činnosti jako fenomén spjatý především 

s organizovanou kriminalitou. Jeho potírání prostřednictvím právních 

nástrojů v ČR (zákon č. 61/1996 Sb.): stanovení povinností finančních 

institucí, úkoly státních orgánů (ministerstvo financí), celní správy a 

poštovních sluţeb. Stanovení sankcí za porušení těchto povinností. 

Trestnost praní špinavých peněz. 

Vloţeno       : 05/03/2010   ABD 139/hou 

Aktualizováno : 16/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Rychlost trestního řízení 

Odpovědnost : Jan Musil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika \\CF 21\\. - 43, č. 1 (2010), s. 12-25, lit. 3\\ 

 ISSN  : 1210-9150 

Č. abstraktu : b000986 

 Text : Důvody vedoucí k poţadavku rychlého řízení. Rychlý trestní postih 

má preventivní účinek, odrazuje potenciální pachatele od záměru spáchat 

trestný čin, setkává se s pozitivním přijetím u veřejnosti a u oběti 

trestného činu. Průtahy v řízení vedou ke ztrátě důkazů, poškozují práva 

obviněného a ztěţují jeho resocializaci, vedou ke zvyšování nákladů na 

řízení. Česká trestněprocesní úprava zakotvující poţadavek rychlosti 

řízení. Zásady rychlosti řízení na úrovni ústavního a mezinárodního  

práva. Analýza judikátů českého Ústavního soudu. Závěr. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Spáchanie trestného činu ako prejudiciálna otázka riešená colnými 

orgánmi 

Odpovědnost : Marián Kačmár 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 217-225\\ 

Č. abstraktu : b001092 

 Text : Předběţné otázky ve správním řízení. Rozbor judikatury Ústavního 

soudu SR a Evropského soudního dvora - řešení kontroverzní otázky, zda 

podle platné právní úpravy jsou celní orgány v rámci správního řízení 

(např. o dodatečném vymezení celního dluhu) oprávněné si vytvořit vlastní 

úsudek o prejudiciální otázce, jestli byl spáchán trestný čin. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/hou 
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Název : [Starý zákon č. 140/1961 Sb. a nové skutkové podstaty zákona č. 

40/2009 Sb.] 

Odpovědnost : René Šlesinger 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - speciál č. 6 (2009), s. 1-12\\ 

  

Poznámky : Kriminalistický sborník, 54, č. 1, 2010 

Č. abstraktu : b000897 

 Text : Speciální číslo 6/2009. Přehled starého trestního zákona č. 

140/1961 Sb., všech trestných činů ve 12 hlavách zvláštní části. Nové 

skutkové podstaty nového zákona č. 40/2009 Sb. 

Vloţeno       : 02/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Stav drogové problematiky v Evropě. Výroční zpráva 2009  

Odpovědnost : Miloš Vaněček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 1 (2010), s. 

25-41, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000995 

 Text : Výňatek z výroční zprávy EMCDDA. Výroční zprávu lze stáhnout ve 

23 jazycích na adrese: www.emcdda.europa.eu/publications/annual-

report/2009. Orientační přehled - odhady uţívání drog v Evropě. Souběţné 

uţívání více drog a původní problémy s alkoholem jsou nyní určujícími 

prvky evropské drogové problematiky. Inovace a dostupnost perkurzorů: 

vzájemně působící činitelé, které mají stále větší dopad na trh se 

syntetickými drogami. Protidrogové politiky a legislativa. Evropská 

databáze zákonů o drogách. Selektivní a indikovaná prevence. Sociální 

reintegrace. Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy. 

Trestné činy spojené s uţíváním a nabídkou drog. Trendy u jednotlivých 

drog. Ţádosti o léčbu. Poskytování léčby. Infekční nemoci a úmrtí 

související s drogami. Nové drogy a vznikající trendy. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Subjekty povinné poskytovat informace ve světle judikatury 

Odpovědnost : Filip Rigel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 2 (2010), s. 4-8\\ 

Č. abstraktu : b000962 

 Text : Právo svobody projevu a právo na informace podle Listiny 

základních práv a svobod. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu výrazným 

způsobem přispěla k judikatornímu vymezení subjektů povinných informace 

poskytovat - ústavní činitelé, státní orgány, ÚSC a jejich orgány, 

veřejné instituce. 

Vloţeno       : 10/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Svoboda projevu a její trestněprávní limity ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva I. 

Odpovědnost : Jan Čapek 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 2 (2010), s. 21-32\\ 

Č. abstraktu : b000914 

 Text : V sérii materiálů, které se zabývají judikaturou Evropského soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku, se v tomto článku hovoří o problematice 

svobody projevu. Po stručném úvodu je rozebírána řada judikátů především 

z poslední doby, které jsou typické pro přístup soudu k této problematice 

a které tak do značné míry předjímají i postup národních soudů. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Trestněprávní aspekty Pouţití zbraně policistou 

Odpovědnost : Leo Salvet 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), příloha s. 1-4, lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b001038 

 Text : Legální definice zbraně. Právní úprava pouţití zbraně. Omezení 

pouţití zbraně. Povinnost policisty po pouţití zbraně. Přidělování a 

nošení zbraní policistou. Právní kvalifikace pouţití sluţební zbraně 

policistou při sluţebním zákroku. Návrh de lege ferenda pouţití zbraně 

policistou. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Trestněprávní aspekty práva na ţivot ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva 

Odpovědnost : Jan Čapek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 2 (2009), s. 15-23\\ 

Č. abstraktu : b000958 

 Text : Právo na ţivot jako nejzákladnější lidské právo a jeho garance v 

Listině základních práv svobod a v mezinárodním právu. Konkrétní 

judikatura Evropského soudu pro lidská práva z hlediska trestněprávního a 

principy, které z těchto rozhodnutí lze vyvodit. 

Vloţeno       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv 

Odpovědnost : Petr Kolman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 19, č. 1-2 (2010), s. 7-13, 

52 lit.\\ 

Č. abstraktu : b000899 

 Text : Veřejnoprávní smlouva jako dvoustranný nebo vícestranný správní 

úkon, kterým se zakládá, mění nebo ruší vztahy správního práva. 

Prostřednictvím této smlouvy můţe v mezích zákona docházet k přesunům 

působnosti a pravomoci subjektů veřejné správy nebo k úpravě jejich 

výkonu. Dělení veřejnoprávních smluv, přezkoumání souladu veřejnoprávní 

smlouvy s právními předpisy. 

Vloţeno       : 03/03/2010   ABD 139/ek 

Aktualizováno : 04/03/2010   ABD 139/ek 
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Název : Vybrané problémy právní úpravy agenta provokatéra 

Odpovědnost : Monika Hullová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 44-58, 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b000989 

 Text : Fenomenologie institutu agenta provokatéra. Institut agenta byl 

do slovenského právního řádu zařazen novým trestním řádem - zákonem č. 

301/2005 Z.z. s účinností od 1.1.2006 (paragraf 117). Komparační analýza 

subjektů/ekvivalentů agenta. Institut agenta v zahraničních právních 

řádech. Závěr. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Významná novela zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona 

Odpovědnost : Zuzana Valoušková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 3 (2010), s. 32-34, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001067 

 Text : Přehled nejdůleţitějších změn v novele zákona o veřejných 

zakázkách a koncesního zákona, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

Smyslem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti při zadávání 

veřejných zakázek. Podrobně k hlavním změnám. Související změny 

koncesního zákona. Některé přetrvávající nedostatky novelizace. 

Vloţeno       : 23/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Základy finančního a daňového práva 

Odpovědnost : Břetislav Čechmánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 19, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001034 

 Text : Autoři seznamují čtenáře s problematikou finančního práva za 

pomoci výkladu základních institutů. V úvodní části je provedena 

charakteristika finančního práva v obecné rovině. V dalších kapitolách se 

autoři zabývají jednotlivými finančně-právními instituty vybraných 

oblastí zvláštní části finančního práva. Velká pozornost je věnována 

problematice daní a daňovému řízení. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2010 

Odpovědnost : Olga Bičáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo pro podnikání a zaměstnání\. - 19, č. 1-2 (2010), s. 26-

29\\ 

Č. abstraktu : b000900 

 Text : Statistické údaje za rok 2009 o výši průměrné mzdy v národním 

hospodářství, jak se tyto údaje projevují v aplikaci zákona o 

zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů od 1. 

ledna 2010. Příspěvky na veřejně prospěšné práce, chráněné pracovní 

dílny, výše odvodu do státního rozpočtu. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ek 
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Název : Zastavenie návratu ţoldnierstva dôsledným uplatňovaním 

medzinárodného zákazu verbovania, vyuţívania, financovania a výcviku 

ţoldnierov 

Odpovědnost : Branislav Kadlečík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 234-244\\ 

Č. abstraktu : b001094 

 Text : Rostoucí výskyt fenoménu ţoldnéřství ve světě. Potřeba důsledného 

uplatňování jeho mezinárodního zákazu. Stručné dějiny ţoldnéřství. 

Analýza právního postavení ţoldnéřů v mezinárodním právu a vymezení pojmu 

ţoldnéř mezinárodním humanitárním právem a dalšími mezinárodněprávními 

prameny. Otázka zákonnosti vojenské sluţby občanů SR a některých 

vybraných států EU v cizích ozbrojených silách. Vázanost SR mezinárodními 

smlouvami v tomto ohledu a potřeba přistoupení k Mezinárodní dohodě 

zákazu verbování, vyuţívání, financování a výcviku ţoldnéřů. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Zkrácené přípravné řízení, zjednodušené řízení a nástup trestu  

Odpovědnost : Mojmír Pleva 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 2 (2010), s. 17-19 \\ 

Č. abstraktu : b000911 

 Text : Článek se na konkrétním případu, kdy odsouzený nastoupil výkon 

trestu odnětí svobody přímo po skončení zadrţení a kdy došlo k 

nesrovnalostem při stanovení okamţiku počátku tohoto výkonu trestu, 

zamýšlí nad problémy, které mohou vzniknout kvůli nedostatečné 

součinnosti samosoudce a policejního orgánu při zajištění výkonu 

odsuzujícího rozsudku.  

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/ce 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA, BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 
 

Název : Čtrnáctá mezinárodní konference analytiků dopravních nehod : 

červen 2009 

Odpovědnost : Aleš Vémola 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 4 (2009), s. 171-172\\ 

  

Recenze akce       : 14. mezinárodní konference analytiků dopravních 

nehod (2009 : Brno) 

Č. abstraktu : b001017 

 Text : Hlavním tématem 14. mezinárodní konference analytiků dopravních 

nehod byla "Aktuální problematika analýzy silničních nehod. Konference se 

konala v Brně ve dnech 5.-6. června 2009, v rámci doprovodného programu 

veletrhu Autosalon 2009. Mezi účastníky byli kromě znalců z ČR také 

znalci a odborníci z Německa, Polska a Slovenska. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 
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Název : Diagnostika závady motoru a stanovení její příčiny 

Odpovědnost : Vladimír Panáček, Aleš Vémola 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 5 (2009), s. 259-265, 13 il., lit. 

4\\ 

Č. abstraktu : b001007 

 Text : Zjišťování závady palivové soustavy vozidla a následné stanovení 

její příčiny. Způsob detekce závady, diagnostika vstřikovacích ventilů a 

čerpadla paliva, výsledky laboratorních zkoušek paliva a maziva včetně 

závěrů materiálové analýzy. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Drogen im Strassenverkehr : Teil 2: Rechtsgrundlagen für den 

Umgang mit Drogenfällen 

Odpovědnost : Dieter Klipfel, Dieter Müller, Wilfried Sooth, André 

Walther 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 2 (2010), s. 50-54, 1 

tab.\\ 

  

Indexované poznámky : Drogy v silniční dopravě. Díl 2: Právní normy pro 

jednání v drogových případech 

  

Č. abstraktu : b001057 

 Text : Pokračování z PVT 2010/1. Problematika drog v silniční dopravě z 

hlediska práva - trestní zákon, zákon o silničním provozu. V tabulce tzv. 

hraniční normy jednotlivých druhů drog podle zákona o silničním provozu. 

Hledisko relativní a absolutní bezpečnosti ve vztahu k drogám v silničním 

provozu. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Elektronické stabilizační programy vozidel-ESP  

Odpovědnost : Karel Michalica 

Konference  : 18. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství 

(2009 : Brno, ČR) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 4 (2009), s. 201-207, 11 obr., 

lit. 1\\ 

Č. abstraktu : b001012 

 Text : Stabilizační systémy vozidel ESP - geneze jejich vývoje v 

poslední době a rozdíly oproti systémům ABS. Obecný popis funkce a 

konstrukce stabilizačních systémů vozidel včetně jejich základních prvků. 

Nové konstrukční řešení vozidel. Nevýhody systému z pohledu vnímání 

řidiče a jeho lidských vlastností.  

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstags 2010 

Odpovědnost : Bernhard Strube 

Konference  : Deutscher Verkehrsgerichtstag (2010, Goslar) 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 
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Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 2 (2010), s. 55-58, 1 graf, 

1 schéma\\ 

 

Indexované poznámky : Doporučení ze zasedání Německého dopravního soudu 

2010 

 

Č. abstraktu : b001058 

 Text : Doporučení Německého dopravního soudu pro uplatnění evropského 

zatýkacího rozkazu v oblasti silniční kriminality. Doporučení vyplývající 

z programu EU k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Problematika 

odebírání řidičských průkazů a zákazů jízdy. Tzv. "Idiotentest" pro 

ověření způsobilosti k získání řidičského oprávnění. Problematika mladých 

a začínajících řidičů. Preventivní strategie bezpečnosti silničního 

provozu. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Moţnost zjištění obvyklého pohybu vozidel a chodců na konkrétní 

křiţovatce 

Odpovědnost : Marek Semela 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 5 (2009), s. 240-243, 10 il., 

lit.1\\ 

Č. abstraktu : b001004 

 Text : Moţnost zjišťování rychlostí a trajektorií pohybu vozidel a 

chodců na konkrétní křiţovatce s pomocí analýzy pořízeného videozáznamu. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Přenos chyb při analýze čelního střetu vozidel 

Odpovědnost : Albert Bradáč 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 5 (2009), s. 235-239, 2 il., 2 

tab., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000984 

 Text : Přenos chyb při analýze čelního střetu vozidel a vliv nepřesnosti 

jednotlivých vstupních veličin na přesnost výsledků. 

Vloţeno       : 18/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Red light/green light 

Odpovědnost : Ronnie Garrett 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 10 (2009), s. 10, 12-14, 

16-17\\ 

 

Indexované poznámky : Červená / zelená na semaforu 

Č. abstraktu : b001083 

 Text : Problematika zavádění a provozování kamerové dokumentace jízdy na 

červenou v amerických městech. Údaje k počtu přestupků jízdy na červenou, 

následných nehod. Propagační kampaň a zpravidla měsíční bezplatební 

zkušební provoz. Některé státy USA nepovolují policejní fotodokumentaci 

(např. Nevada a Wisconsin, na Havaji byl program zrušen). Proces 

přezkoumávání pořízeného snímku před rozhodnutím o udělení pokuty. Za 
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tento přestupek je pouze finanční pokuta, o níţ je řidič vyrozuměn do 

několika dnů - musí ji zaplatit, podat námitku nebo se soudit. Z výtěţku 

pokut se financují předem určené programy. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/bl 

  

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

 

Název : Nejnebezpečenější chyby : přebíjení 

Odpovědnost : Jaroslav Krejčí, Ivan Chludil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42. č. 3 (2010), s. 82-83, 5 il.\\ 

Č. abstraktu : b000890 

 Text : Tovární laborace nemusí vţdy vyhovovat pro danou zbraň a 

disciplínu, navíc ceny průmyslově vyráběného střeliva rostou. Pokud chce 

střelec systematicky trénovat, nezbývá mu, neţ se věnovat přebíjení, 

které není bez rizika. Popis dvou nejčastějších chyb při přebíjení. 

Vloţeno       : 01/03/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Neue Verschärfungen im Waffenrecht : Verschäfte 

Ausbewahrungskontrolle, umfassendere Bedürfnissprüfung, angehobene 

Altergrenze, rasche Einführung eines elektronischen 

Waffenzentralregisters 

Odpovědnost : Frank Thielmann, Holger Soschinka 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 2 (2010), s. 41-44, 1 tab., 

lit. 9\\ 

Indexované poznámky : Zpřísnění zákona o zbraních. Zpřísnění kontroly 

uloţení zbraní, rozšíření potřebných testů, zvýšení věkové hranice, 

rychlé zavádění elektronického centrálního registru zbraní 

  

Č. abstraktu : b001056 

 Text : V Německu byly zpřísněny zákonné normy vztahující se k drţení 

zbraní a střeliva. Zpřísnění podmínek k získání oprávnění k drţení 

zbraní. Právní úprava kontrol namířených na odhalování nelegálního drţení 

zbraní a na dodrţování zákonných předpisů o uchovávání zbraní. Trestný 

čin nedovoleného drţení zbraně. Zvýšení věkové hranice pro získání 

zbrojního průkazu, zpřísnění poţadavků na testy uchazečů. Směrnice EU o 

zbraních. Vytváření centrálního elektronického registru zbraní. V tabulce 

ukázka postupu při nenadálé kontrole. 

Vloţeno       : 22/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : TW-CZ 75D Tréninková pistole 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 19, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000908 

 Text : Cvičná zbraň, tzv. "červená čezeta", výcviková verze 

nejrozšířenější sluţební zbraně pouţívané v ČR. Tato tréninková pomůcka, 

která není zbraní, kopíruje tvary i hmotnost její reálné předlohy, 
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zavedené do výzbroje Policie ČR. Zbraň lze pouţít i při tzv. suchém 

tréninku.  

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

CIVILNÍ OCHRANA, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
 

 

Název : Dopady zemětřesení byly devastující 

Odpovědnost : Vlasta Nekvapilová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 3 (2010), s. 26-27, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b001105 

 Text : Záchranná mise lékařského týmu Humedica a Německého institutu 

medicíny katastrof po zemětřesení na Haiti. Vyslání lékařského týmu 

Humedica. Hodnocení situace. Práce lékařů. Bilance prvních dnů pomoci. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : EC-135 v ČR 

Odpovědnost : Jakub Fojtík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 16-17, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000906 

 Text : Vznik vrtulníků EC-135. Záchranné vybavení. Policejní vybavení. 

EC-135 v České republice. Závěr. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Floreon : regionální systém včasné výstrahy před povodněmi 

Odpovědnost : Petr Rapant, Jan Unucka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Vesmír\. - 88 (139), č. 12 (2009), s. 790-791, 3 il., lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b001113 

 Text : Cílem projektu Floreon je plně obsáhnout jednotlivé dílčí modely 

chování vody v krajině do komplexního systému, schopného pracovat on-line 

a téměř v reálném čase tak, aby se dala včas předpovídat blíţící se 

povodňová situace, odhadovat její rozsah, časový průběh, vytipovat 

nejohroţenější oblasti a spustit výstraţnou informaci. Tyto údaje systém 

poskytne v reálném čase záchranným sloţkám, které posoudí jejich 

závaţnost. Systém Floreon umoţňuje rozšiřování i na jiné typy krizí 

(úniky nebezpečných látek, lesní poţáry, kolaps silniční dopravy ad.). 

Vloţeno       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Hlasové výstraţné zařízení E100 společnosti Siemens vyhovuje i 

připravovaným normám 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Alarm revue hasičů a záchranářů\. - 19, č. 6 (2009), s. 35\\ 

Č. abstraktu : b001037 
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 Text : Rychle a organizovaně provedená evakuace budovy můţe v případě 

nouze zachránit lidské ţivoty. Hlasové výstraţné zařízení E100 

společnosti Siemens v případě nouze poskytuje jednoznačné zprávy a dává 

jasné instrukce, podle nichţ lze ihned jednat. Systém E100 odpovídá 

poţadavkům evropských norem EN 54-4 a EN 54-16. 

Vloţeno       : 19/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Kritická infrastruktura? : Otevřený příběh 

Odpovědnost : Václav Fišer 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 30-32, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000912 

 Text : Dokument "Zásady plánování, financování a řízení výstavby a 

údrţby obranné infrastruktury ČR". Obranná struktura - vojenská a 

nevojenská. Výkon základní povinnosti státu na úseku bezpečnosti, tzv. 

základních funkcí státu za krize. Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

ČR. Další dokumenty - Koncepce ochrany obyvatelstva, Vyhodnocení stavu 

realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do roku 

2015. Evropská směrnice a krizový zákon. Závěr. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Medicína katastrof nabývá na významu 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Konference  : Medicína katastrof (2010 : Brno, ČR)   

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 3 (2010), s. 16-17, 3 il \\ 

Č. abstraktu : b001099 

 Text : Ve dnech 4.-5.2.2010 se uskutečnil 5. kongres "Medicína katastrof 

Brno 2010". Program kongresu byl rozdělen do pěti přednáškových bloků: 

Cvičení a zkušenosti z oblasti spolupráce IZS a nemocnic; Organizace a 

zkušenosti při zvládání pandemie; Psychologie a pandemie; Nemocnice jako 

kritická infrastruktura; Mezinárodní zkušenosti z medicíny katastrof. 

Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Ochrana obyvatelstva 2010 

Odpovědnost : Luboš Chott 

Konference  : Ochrana obyvatelstva 2010 (2010 : Ostrava, ČR) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 3 (2010), s. 22-23, 2 il\\ 

 

Č. abstraktu : b001103 

 Text : Ve dnech 3.-4.2.2010 se konal 9. ročník odborné konference 

"Ochrana obyvatelstva 2010" v Ostravě. Stěţejní program se věnoval tématu 

ochrany obyvatelstva. V odpoledních hodinách proběhl tematický blok 

přednášek - Nebezpečné látky. Doprovodní program.   

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : Preventivní a intervenční psychologické techniky pro zaměstnance 

záchranných sluţeb 

Odpovědnost : Jana Šeblová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 3 (2010), s. 18-19, 1 il., lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b001101 

 Text : V časopise 112 č. 3/2007 byl publikován článek o výzkumu 

zátěţových faktorů zaměstnanců zdravotnických záchranných sluţeb (ZZS) v 

ČR. Zajímavá zjištění z tohoto výzkumu. Prevence a organizační opatření. 

Programy krizové intervence. Závěr. 

Vloţeno       : 24/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : TCCC u nás 

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 14-15, 7 il\\ 

Č. abstraktu : b000905 

 Text : Armádní program TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Je to 

systém první pomoci pro momenty, kde bude jen obtíţné či zcela nemoţné 

vyuţít tzv. mírovou medicínu. Zájem o dovednosti a znalosti systému TCCC 

roste nejen ze stran policejních a bezpečnostních sborů, ale i 

speciálních záchranářských a hasičských sloţek. Vybavení od americké 

firmy NAR. Závěr. 

Vloţeno       : 04/03/2010   ABD 139/kab 
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