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ALKOHOL, DROGY 
 

Název : Drogenerkennung beim polizeilichen Einschreiten - represive und 

präventive Aspekte 

Odpovědnost : Günter Dörr, Hans-Jürgen Maurer 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 3 (2010), s. 98, 100-102, 2 

il.\\ 

Indexované poznámky : Represivní a preventivní aspekty zjišťování drog 

při policejním zákroku 

Č. abstraktu : b001536 

 Text : Během zákroků a silničních kontrol provádí dopravní policie i 

drogové testy. Rizika řízení motorového vozidla pod vlivem drog. Postup 

policie v těchto případech - preventivní a represivní aspekty. Prostředky 

uplatňované v represivním postupu, včetně prostředků trestního práva, a v 

prevenci. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Otázky pro ... plk. Mgr. Jakuba Frydrycha, ředitele Národní 

protidrogové centrály P ČR 

Odpovědnost : Jaroslav Kopic, Jakub Frydrych 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 6-7, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001465 

 Text : Rozhovor s J. Frydrychem, ředitelem Národní protidrogové centrály 

Policie ČR (NPC) o práci policistů tohoto útvaru. Toxi týmy. Problematika 

drogové lokality. Tabulková koncepce NPC. Mezinárodní spolupráce. Pohled 

do budoucnosti,  

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Problémy aplikačnej praxe s posudzovaním rozsahu spáchania činu 

pri drogových trestných činoch 

Odpovědnost : Juraj Gavalec 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 510-514\\ 

Č. abstraktu : b001565 

 Text : V aplikační praxi v souvislosti s rozsahem spáchání trestného 

činu nedovolené výroby, drţení či přechovávání omamné a psychotropní 

látky, jedů nebo prekurzorů (§ 172 Tr.z.) je potřebné určit hodnotu 

zajištěné drogy. Problémy s postupem vyčíslení hodnoty drogy. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 
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KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE, PREVENCE 
 

 

Název : Analýza úmrtí osob při poţárech 

Odpovědnost : Jiří Pokorný ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 5 (2010), příloha s. 1-8, 10 grafů, 4 il., lit. 

5\\ 

Č. abstraktu : b001487 

 Text : Výsledky rozboru poţárů v souvislosti s úmrtím v ČR v rozsahu let 

2005-2009. Na základě dostupných statistických údajů byly případy 

srovnávány z pohledu věku, území, příčiny vzniku poţáru a vazby na 

prostředí. Při hodnocení byly zohledněny související vlivy, kterými jsou 

především přítomnost alkoholu, zdravotní omezení a sociální vlivy. 

Specifickým jevem je "kuřáctví". Analýza statistických údajů za časové 

období 2005 aţ 2009. Určení rizikových prostor a cílové skupiny 

obyvatelstva. Opatření preventivního charakteru ke sníţení počtu 

usmrcených při poţárech. Technická preventivní opatření. Osvětová 

preventivní opatření. Spolupráce s jinými subjekty. Závěr. 

Vloţeno       : 25/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : \Die \\Beschützer beschützen - europäische Gewaltkonferenz von 

EuroCop 

Odpovědnost : Sascha Braun 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010), s. 6-10, 3 il.\\ 

Recenze akce       : \Die \\Beschützer beschützen (2010 : Madrid) 

Indexované poznámky : Chránit ochránce - evropská konference EuroCop o 

násilí. Rostoucí násilí proti policistům v Evropě 

Č. abstraktu : b001551 

 Text : Konference EuroCop se zabývala fenoménem násilí vůči policistům v 

Evropě. Pachatelé tohoto násilí od "obyčejných opilců" aţ k teroristickým 

akcím. Podíl mládeţe na tomto násilí. Policista ve sluţbě jako oběť 

útoku. Moţnosti obrany a výcvik policistů v tomto směru, péče o oběti. 

Úloha sdělovacích prostředků. Rezoluce z konference. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Borba s korupcijej dolţna stať sistemnoj   

Odpovědnost : Vladimir Šišigin 

Jazyk         : rusky \\rus\ 

Seriál : Prestuplenije i nakazanije\. - č. 5 (2010), s. 4\\ 

Indexované poznámky : Boj s korupcí musí být systémový 

Č. abstraktu : b001533 

 Text : Boj s korupcí ve věznicích v Ruské federaci, nutnost přijetí 

systémových opatření. Personální změny. 

Vloţeno       : 03/06/2010   ABD 139/ce 
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¶Název : \Das \\Fernsehen, die Angst und die Polizei als Retter : Wie 

wirklich ist die Medienwirklichkeit? 

Odpovědnost : Thomas Herstermann 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010),  s. 14-17\\ 

Indexované poznámky : Sledování televize, strach a policie jako 

zachránce. Jak skutečná je skutečnost v médiích? 

Č. abstraktu : b001553 

 Text : Úloha sdělovacích prostředků při vytváření veřejného mínění o 

míře kriminality, o práci policie, o obětech kriminality. Rozdíl mezi 

tvrzeními sdělovacích prostředků a statistickými údaji o kriminalitě. 

Druhořadost skutečných hodnot ve sdělovacích prostředcích, 

upřednostňování zvláštního před obvyklým, orientace na dramatičnost, 

idealizace oběti. Vytváření obrazu policie jako zachránce na poslední 

chvíli. "Mediální kriminální politika", vliv tlaku publika a politického 

klimatu na média. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Geldwäschebekämpfung außerhalb des Finanzsektors : der 

"risikobasierte Ansatz" und seine Auswirkungen 

Odpovědnost : Dirk Scherp 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 5 (2010), s. 282-287\\ 

Indexované poznámky : Boj proti praní peněz mimo finanční sektor. 

"Rizikový rozvrh" a jeho účinky 

Č. abstraktu : b001539 

 Text : Zákon o praní peněz spolu s "Doplňovacím zákonem o praní peněz a 

financování terorismu" byl v roce 2008 nově pojat a přepracován. Okruh 

zúčastněných povinných osob se rozšířil, ale ne všichni musí plnit 

dalekosáhlé povinnosti finančního průmyslu a úvěru. Kromě přepracování 

příslušné terminologie je nutno jmenovat zákonné zakotvení tzv.rizikového 

rozvrhu s právní úpravou všeobecných povinností péče (§ 3), 

zjednodušených povinností péče (§ 5), zesílených povinností péče (§ 5). 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : How New Parking Technologies Help Law Enforcement Fight Crime, 

Control Traffic, and Boost Revenues 

Odpovědnost : Richard B. Easley, Thomas Wunk 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 5 (2010), s. 62-64, lit. 2\\ 

Indexované poznámky : Moderní parkovací technologie pomáhají policii v 

boji proti zločinu, kontrolují dopravu a zvyšují finanční výtěţek 

Č. abstraktu : b001550 

 Text : Moderní technika evidence vozidel na parkovištích. Identifikace 

vozidel často přispívá k prevenci kriminality, usnadňuje práci policistům 

při zvládání dopravních situací a při sledování podezřelých osob. Popis 

technických prostředků (monitorování, osvětlení, placení chipovou 

kartou). Závěr. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Kriminalität und Strafrecht im Zeitalter der Globalisierung 

Odpovědnost : Markus Mavany 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 4 (2010), s. 254-255\\ 
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Indexované poznámky : Kriminalita a trestní právo ve věku globalizace 

Č. abstraktu : b001520 

 Text : Ţe je trestní právo čistě národní záleţitostí, to je jiţ dávno 

překonané dogma. Tam, kde státy myslí nacionálně, uvaţují kriminální 

ţivly globálně a to uţ celá desetiletí. V době mezinárodní organizované 

kriminality, mezinárodního terorismu a stále více propojené společnosti 

je zřejmé, ţe problémy, které čekají trestněprávní vědu v 21.století, 

bude moţno efektivně řešit jen na mezinárodní úrovni. Proto se konalo v 

Pekingu "Mezinárodní fórum o zločinu a trestním právu v době globalizace" 

kterého se zúčastnilo 48 odborníků z 10 zemí (mezi nimi Německo, Francie, 

Itálie, Japonsko, Kanada, USA), zástupci OSN, EU a 90 expertů z Číny, 

Hongkongu a Tchajwanu. Stručné zhodnocení průběhu konference. Plán 

činnosti této organizace v příštích deseti letech. Fórum se bude konat 

pravidelně kaţdý rok. Závěry. Bliţší informace viz na 

http://www.ifcclge.com. 

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/vs 

 

  

¶Název : Kriminológia 

Odpovědnost : Ivan Šimovček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 69\\ 

Recenze monografie : Kriminológia \\ - F 29181\ 

Č. abstraktu : b001500 

 Text : Vysokoškolská učebnice Kriminologie. Učebnice svým obsahem i 

formou je významným přínosem pro zkvalitnění výuky kriminologie pro 

studenty Právnické fakulty TU v Trnavě. Učebnice svým obsahem se dotýká 

problematiky fenomenologie a druhů kriminality, systémů koncipovaných 

poznatků o kriminalitě ve Slovenské republice. Přináší nové, vědecky 

podloţené a aktuální poznatky o kriminalitě. Vhodná metodika výkladu. 

Vloţeno       : 26/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Neue Verkehrskonzepte gegen Farradunfälle 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 3 (2010), s. 84-89, 5 il.\\ 

Indexované poznámky : Nová dopravní koncepce zamezení dopravních nehod 

cyklistů 

Č. abstraktu : b001535 

 Text : Rozmach cyklistiky nejen sportovní, ale i jako způsobu dopravy 

zejména pro mládeţ a seniory. Místo cyklistů v silniční dopravě z 

hlediska dopravní bezpečnosti. Cyklisté jako oběti či viníci dopravních 

nehod. Pravidla silničního provozu o cyklistech. Vytváření nové koncepce 

prevence dopravních nehod cyklistů, včetně novelizace předpisů o provozu 

na pozemních komunikacích. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

 

¶Název : Notwendigkeit gemeinsamer Ermittlungskommissionen in einem 

zusammenwachsenden Europa : Ermittlungskooperationen und gemeinsame 

Ermittlungskommissinen 

Odpovědnost : Rolf Rainer Jaeger 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 3 (2010), s. 17-19\\ 
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Indexované poznámky : Potřeba společného řízení vyšetřovací komise při 

spolupráci ve střeţení Evropy. Kooperace vyšetřování a společná 

vyšetřovací komise 

Č. abstraktu : b001558 

 Text : Mezinárodní a přeshraniční kriminalita, její vyšetřování a 

stíhání. Kooperace při potírání mezinárodní a přeshraniční kriminality v 

rámci Evropské vyšetřovací komise. Potřeba "evropských kriminalistů" a 

moţnosti ustavení jednotné evropské kriminální policie. Současný stav 

spolupráce a její upevňování. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Nová náboţenská hnutí a kolektivní násilí 

Odpovědnost : Zdeněk Vojtíšek 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Policista\. - 149, č. 5 (2010), s. 534-536\\ 

Recenze monografie : Nová náboţenská hnutí a kolektivní násilí 

Č. abstraktu : b001502 

 Text : Habilitační práce znalce problematiky nových náboţenských hnutí 

je sice publikací z oboru religionistiky, avšak její autor nemohl 

pominout také právní stránku působení těchto subjektů. Ústředním tématem 

práce je totiţ aspekt kolektivního násilí, kterého se některé z nich 

dopouštějí, a které nemůţe zůstat bez povšimnutí represivních sloţek 

právních států, aplikujících v konkrétních případech administrativní i 

trestněprávní opatření. 

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Organizovaný zločin v Ruské federaci 

Odpovědnost : Josef Smolík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Obrana a strategie\. - 9, č. 2 (2009), s. 101-103\\ 

Recenze monografie : Organizovaný zločin v Ruské federaci \\F 29159\ 

Č. abstraktu : b001546 

 Text : Kniha Organizovaný zločin v Ruské federaci, nabízí pohled na 

fenomén postsovětského organizovaného zločinu. Kniha je členěna do tří 

obsáhlých kapitol. Organizovaný zločin v Rusku je představen na pozadí 

politického systému od roku 1917 aţ po současnost. Struktura a organizace 

organizovaného zločinu. Závěr. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Plastové peníze znesnadní ţivot kanadským padělatelům 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 11\\ 

Č. abstraktu : b001470 

 Text : Tradiční papírové peníze se v Kanadě brzy stanou minulostí. Tamní 

banka chce uţ příští rok uvést do oběhu bankovky polymerové, které déle 

vydrţí a hůře se padělají. Kanada se tak připojí k více neţ dvaceti 

zemím, které uţ plastové bankovky pouţívají. Polymerový materiál vydrţí 

déle neţ papírovo-bavlněné bankovky, které se pouţívají nyní. Výsledkem 

budou niţší náklady na výrobu a sníţení dopadů na ţivotní prostředí. 

Nevýhody polymerových bankovek. Závěr. 

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : Policing with Muslim Communities in the Age of Terrorism 

Odpovědnost : Mark G. Stainbrook 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 4 (2010), s. 32-40, 3 il., lit. 

22\\ 

Indexované poznámky : Policejní práce v muslimských komunitách ve věku 

terorismu 

Č. abstraktu : b001467 

 Text : Problém vykonávání policejní praxe v muslimských komunitách, 

zvláště v USA, kde se počet muslimů odhaduje na 2 aţ 3 miliony. Muslimové 

často sympatizují s mezinárodním terorismem, jsou tedy pod neustálým 

tlakem médií a veřejného mínění. Teroristické útoky v Londýně a dalších 

městech se staly dalším podnětem k rasové nenávisti. Zkušenosti z Velké 

Británie a Spojených států. Komunikace policistů s muslimy. Překonávání 

vzájemné nedůvěry. Preventivní patření proti terorismu. Závěr. 

Perspektivy. 

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Politische motivierte Kriminalität auf Höchststand : Stärkster 

Anstieg bei politisch links motivierter Kriminalität 

Odpovědnost : Marion Tetzner 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010), s. 10-12, 1 tab., 2 

grafy\\ 

Indexované poznámky : Politicky motivovaná kriminalita na vrcholu. Sílící 

vzestup politicky levicově orientované kriminality 

Č. abstraktu : b001552 

 Text : Struktura politicky motivované kriminality v Německu (pravicový 

extremismus, levicový extremismus, politicky motivovaná kriminalita 

cizinců, ostatní). Nejčastější projevy této kriminality -vandalství, 

ţhářství, násilné delikty apod. Způsobené škody. Statistický vývoj od 

roku 2001 do roku 2009. Nárůst levicového extremismu. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR 

Odpovědnost : Olga Šifferová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 14-16, 1 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b001473 

 Text : V roce 2009 pokračovalo úspěšné fungování celostátního Programu 

podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR, který navazuje na 

pilotní projekt Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN "Model podpory a 

ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování z 

roku 2003. Dotace 2009, konkrétní cíle a výstupy projektů. Statistiky k 

obětem obchodování s lidmi v Programu podpory a ochrany obětí obchodování 

s lidmi. 

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Projekt E-Bezpečí 

Odpovědnost : Eva Broţová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 46-47, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001476 
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 Text : Výzkumný tým projektu E-Bezpečí a Centra prevence rizikové 

virtuální komunikace (PRVOK) realizoval v roce 2009 výzkumné šetření, 

zaměřené na výskyt nebezpečných komunikačních jevů spojených s vyuţíváním 

informačních a komunikačních technologií. Zaměřil se na kyberšikanu, 

kybergrooming, sexting a další nebezpečné jevy, se kterými se setkávají 

ţáci a studenti, ale i dospělí uţivatelé internetu. Do výzkumného šetření 

se zapojilo téměř 2000 respondentů z celé ČR. Výsledky výzkumu.  

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Skandal beim Idiotentest : Junge Fahrer=Verkehrsrisiko? 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010), s. 26-27,29,31,33, 5 il., 

2 grafy\\ 

Indexované poznámky : Pozdviţení okolo Idiotentestu. Mladý řidič = 

dopravní riziko? 

Č. abstraktu : b001554 

 Text : Jedním z hlavních témat jednání Německého dopravního soudu 

(Goslar 2010) byla problematika bezpečnosti silničního provozu v 

souvislosti s velmi rizikovou skupinou mladých řidičů. Otázka získávání 

řidičského oprávnění, návrh tzv. Idiotentestu a diskuse kolem něj. 

Problematika zvýšení bezpečnosti motorových vozidel, jejich vybavování 

bezpečnostními prvky. Některá významná rizika  - motorkáři, mladí řidiči 

ve starých autech, alkohol. Úsilí o redukci nehodovosti mladých řidičů. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Spoločnosť proti zločinu 

Odpovědnost : Jiří Jelínek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 70-71\\ 

Recenze monografie : Spoločnosť proti zločinu 

Č. abstraktu : b001503 

 Text : Monografie věnovaná Základním kriminologickým otázkám. Monografie 

se snaţí uchopit téma kriminality a společnosti v co moţná největší 

komplexnosti a z nejrůznějších aspektů, především však z pohledu právního 

a sociologického. Publikace se dělí do dvou částí. Popis obou částí. 

Doporučení pro studenty.  

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Systém vstřícné pomoci obětem těţkých zločinů  

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 3-4\\ 

Č. abstraktu : b001509 

 Text : Z iniciativy Bílého kruhu bezpečí začne v polovině r. 2010 v ČR 

fungovat systém zprostředkování pomoci všem obětem násilné kriminality s 

následkem těţkého ublíţení na zdraví a pozůstalým po obětech trestných 

činů. Zavedení nové celostátní nonstop telefonní linky vstřícné pomoci 

BKB. Zahájení kampaně BKB usilující o přijetí samostatného zákona o 

obětech kriminality v ČR.    

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 
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¶Název : Vedlejší diagnóza: oběť trestného činu 

Odpovědnost : Ludmila Čírtková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 19-22\\ 

Č. abstraktu : b001513 

 Text : Pojem viktimizace, oběti zločinů jako specifická skupina 

pacientů. Argumenty, proč oběti trestné činnosti povaţovat právě za 

skupinu specifickou. Výsledky empirického výzkumu potřeb obětí trestných 

činů. Jak mohou zdravotníci pomoci těmto obětem. Bílý kruh bezpečí 

zahrnuje komplexní poradenství pro oběti zločinů. 

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

  

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Age Estimation by Racemization Method in Teeth: Application of 

Aspartic Acid, Glutamate, and Alanine 

Odpovědnost : Szilvia Arany, Susumu Ohtani 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 3 (2010), s. 701-705, 3 

il., 2 tab., lit. 32\\ 

Indexované poznámky : Odhad lidského věku metodou racemizace v chrupu. 

Aplikace aspartické kyseliny, glutamatu a alaninu 

Č. abstraktu : b001562 

 Text : Porovnání tradiční metody, která vykazovala výsledek korelace 

r=0,98, s novým postupem racemizace aminokyselin, dentinu a proteinů. 

Korelace r=0,84 r=0,85 r=0,98 ukazují, ţe je moţno zavést další 

aminokyseliny do studií o odhadování věku. Nový proces nevyţaduje další 

separační kroky. Způsob provedení, výsledky a diskuse. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Brandsimulationsmodelle bei der Brandermittlung : lassen sie 

sich sinvoll einsetzen? 

Odpovědnost : Hans Hölemann 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 4 (2010), s. 241-244, 4 il., 1 tab., 

lit. 14\\ 

Indexované poznámky : Modely simulace poţáru při vyšetřování poţárů. Je 

moţné jejich účelné pouţití? 

Č. abstraktu : b001504 

 Text : Pouţití poţárové simulace CFAST jako důkazního prostředku při 

soudním řízení. Modelování poţáru. Přehled jednotlivých modelů podle 

typů. Popis skutečných případů. Časový průběh poţáru. Příčiny poţáru. Kdy 

lze pouţít simulaci poţáru a kdy nikoliv. Závěr. 

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Strafprozessuale Aspekte der Tatrekonstruktion 

Odpovědnost : Markus Hug 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 4 (2010), s. 256-259, lit. 7\\ 

Indexované poznámky : Trestněprocesní aspekty rekonstrukce činu 

Č. abstraktu : b001506 
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 Text : Úvod. Pojem rekonstrukce činu. Případy vhodné pro pouţití 

rekonstrukce činu. Právní aspekty rekonstrukce: organizace a vedení, 

součinnost, povinné poskytnutí součinnosti, svědci, obvinění. Dokumentace 

a protokolování rekonstrukce. 

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/vs 

¶Název : Stubs Versus Swabs? : A Comparison of Gunshot Residue Collection 

Techniques 

Odpovědnost : Lisa Reid ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 3 (2010), s. 753-756, 6 

il., 1 tab., lit. 9\\ 

Indexované poznámky : Stubs nebo swabs? Dva způsoby zajišťování stop po 

výstřelu 

Č. abstraktu : b001574 

 Text : Tyto dvě často pouţívané techniky kolekce povýstřelových stop 

(GSR) byly porovnávány podle počtu charakteristických částic GSR, 

sebraných z ruky střelce po odpálení jedné dávky. Vzorky byly analyzovány 

jednak elektronkovou mikroskopií, jednak rentgenologicky. Poté byl u 

kaţdého vzorku zjištěn počet částic obsahujících Pb, Ba a Sb. Metoda 

stubs přinesla pozitivní výsledky u všech 24 vzorků, zatímco metoda swabs 

jen u poloviny vzorků. V diskusi jsou probírány pravděpodobné důvody 

těchto rozdílných výsledků. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/vs 

 

  

¶Název : Teória a metodológia kriminalistiky 

Odpovědnost : Jana Viktoryová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 579-580\\ 

Recenze monografie : Teorie a metodologie kriminalistiky 

Č. abstraktu : b001571 

 Text : Hodnocení učebnice teorie a metodologie kriminalistiky. Důraz na 

progresivní poznatky kriminalistické vědy. Nové moţnosti kriminalistické 

techniky, metodika vyšetřování, kriminalistická taktika. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Verwendung von Klebefolien zur Sicherung biologischer 

Kontaktspuren 

Odpovědnost : Monika Radacher ... [et al.] 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 5 (2010), s. 297-300, 12 il., 1 tab., 

lit. 1\\ 

Indexované poznámky : Pouţití lepicích fólií k zajištění biologických 

kontaktních stop 

Č. abstraktu : b001543 

 Text : Způsob pouţití lepicích fólií k zajištění biologických stop, 

včetně DNA. Podrobný popis pracovního postupu. Různé metody. Výsledek 

pokusu. Popis tří konkrétních případů z let 2006 aţ 2008. Závěr. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/vs 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

 

Název : \Die \\Beschützer beschützen - europäische Gewaltkonferenz von 

EuroCop 

Odpovědnost : Sascha Braun 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010), s. 6-10, 3 il.\\ 

Recenze akce       : \Die \\Beschützer beschützen (2010 : Madrid) 

Indexované poznámky : Chránit ochránce - evropská konference EuroCop o 

násilí. Rostoucí násilí proti policistům v Evropě 

Č. abstraktu : b001551 

 Text : Konference EuroCop se zabývala fenoménem násilí vůči policistům v 

Evropě. Pachatelé tohoto násilí od "obyčejných opilců" aţ k teroristickým 

akcím. Podíl mládeţe na tomto násilí. Policista ve sluţbě jako oběť 

útoku. Moţnosti obrany a výcvik policistů v tomto směru, péče o oběti. 

Úloha sdělovacích prostředků. Rezoluce z konference. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Developing Effective Interactions 

Odpovědnost : Kris E. Pitcher, André Birotte Jr., Djanbo Sibley 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 5 (2010), s. 46-48, 3 il\\ 

Indexované poznámky : Rozvíjet efektivní interakce 

Č. abstraktu : b001549 

 Text : Krizové situace, incidenty, při kterých policie musí pouţít síly 

a které někdy končí váţným zraněním nebo usmrcením účastníků. Vyšetřování 

těchto incidentů příslušníky občanského dozoru. Problém objektivity 

takového vyšetřování. V Los Angeles bylo v roce 2004 zaloţeno nezávislé 

sdruţení FID (Force Investigation Division), které se zabývá 

retrospektivou těchto krizových situací. Přehled činnosti FID. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : \Das \\"Diamond-Race 2009" : ein Beispiel für die Zusammenarbeit 

zwischen Polizei und Strassenverkehrsbehörde 

Odpovědnost : Adolf Rebler, Jürgen Kuhnke 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 3 (2010), s. 90-92, 3 il.\\ 

Indexované poznámky : Diamond-Race 2009. Příklad spolupráce policie a 

dopravních úřadů 

Č. abstraktu : b001537 

 Text : Problematika legálnosti neoficiálních tzv. orientačních závodů 

luxusních sportovních vozů. Charakter a průběh těchto závodů, otázka 

zajištění bezpečnosti. Spolupráce policie s úřady veřejné správy. Německá 

a česká právní úprava, postoj české a německé policie vzhledem k tomu, ţe 

se tyto v podstatě ilegální závody často konají na česko-německém pomezí. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 
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Název : Handling Citizen Complaints through Proactive Methodology 

Odpovědnost : Louis M. Dekmar 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 4 (2010), s. 50-52, lit. 5\\ 

Indexované poznámky : Jak zvládnout stíţnosti občanů. Proaktivní 

metodologie 

Č. abstraktu : b001474 

 Text : Způsob komunikace mezi policistou a občanem při projednávání 

stíţností na zaměstnance policie. Stíţnosti jsou často pojednávány velmi 

povrchně a nedbale. Pro zlepšení vzájemné komunikace navrhuje autor pět 

hlavních zásad: 1) mít čas a klid na projednání stíţnosti, 2) vést 

jednání v odděleném místě, 3) sepsat zprávu, 4) nepřerušovat osobu, která 

podává stíţnost, 5) klást vhodné otázky, které usnadní projednání 

stíţnosti. Jsou-li stíţnosti náleţitě projednávány, jejich počet se 

sniţuje, coţ bylo v praxi prokázáno. Závěr. 

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/vs 

  

 

Název : Občané ve sluţbách policie 

Odpovědnost : Jaroslav Kopic 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 10, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001468 

 Text : Mnozí Nizozemci jsou nadšeni moţností spolupráce s policií, 

kterou nabízí systém Burgernet (Občanská síť). Tzv. amatérských policistů 

mají být podle předpokladů statisíce. Jejich heslem je: Slyšte, vizte, 

hlaste"! Popis systému. Specifika modelu. 

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Policejní etika \\Kriminalistika\ 

Odpovědnost : Radim Bureš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 67-68\\ 

Recenze monografie : Policejní etika \\ - F 29178\ 

Č. abstraktu : b001499 

 Text : Práce se dělí na dvě zásadní části: 1. část "Výchozí pojmy a 

problémy" a 2. část "Základní otázky profesní etiky policie". Přílohy 

obsahují "Etický kodex Policie ČR", včetně výkladu jeho pojmů; Evropský 

kodex policejní etiky". Bohatý seznam literatury. Shrnutí.  

Vloţeno       : 26/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Safety Officer Program Makes Officer Protection a Priority 

Odpovědnost : Maggie A. DeBoard 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 5 (2010), s. 18-20\\ 

Indexované poznámky : Program bezpečnosti policistů klade na první místo 

ochranu policistů 

Č. abstraktu : b001555 

 Text : Policejní úřad ve Fairfax County, Virginia, vyvinul pozoruhodný - 

a svého druhu jedinečný - program bezpečnosti policistů. Program se týká 

krizových situací, nehod a jejich prevence, zranění policistů a jak mu 

předcházet. Podnětem byla tragická nehoda policisty při tréninku, přesto 

byl program přijat po sporech uvnitř organizace. Bezpečnost a zdraví 
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policistů je podmínkou jejich práce, proto se s těmito aspekty počítá jiţ 

při výcviku. Přehled hlavních zásad programu. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/vs 

 

PRÁVO, SOPUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

 

Název : Český právní rámec současného postavení obětí a budoucí změny 

Odpovědnost : Tomáš Gřivna 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 12-16 \\ 

Č. abstraktu : b001512 

 Text : Posilování postavení obětí trestného činu v českém právním rámci. 

Současná právní úprava práv poškozeného. Připravovaný zákon o obětech, 

kde by obsahově práva oběti vycházela z (v článku zmíněných) 

mezinárodních právních nástrojů. Cíl zákona.   

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Deutsche Grenzsicherheit im entgrenzten Europa : auf dem Wege zu 

einer europäischen Grenzsicherheitsarchitektur 

Odpovědnost : Jürgen Kepura, Frank Niechziol 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 3 (2010), s. 2-6\\ 

Indexované poznámky : Německá bezpečnost hranic v bezhraniční Evropě. Na 

cestě k jednotné evropské architektuře bezpečných hranic 

Č. abstraktu : b001557 

 Text : Budování evropského systému bezpečnosti vnějších a vnitřních 

hranic EU. Jednání na evropské úrovni - FRONTEX (Evropská agentura pro 

operativní spolupráci na vnitřních hranicích členských států EU). 

Schengenská dohoda, schengenský hraniční kodex, schengenský informační 

systém (SIS). Národní prostředky zajištění bezpečnosti hranic. Úkoly 

policie, přeshraniční spolupráce. Německý přínos k zajištění bezpečnosti 

evropských hranic. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

 

¶Název : Evropský soud pro lidská práva a islámský šátek : náboţenská 

svoboda versus sekularismus 

Odpovědnost : Harald Christian Scheu 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 2 (2009), s. 7-13 

\\ 

Č. abstraktu : b001534 

 Text : Kulturní konflikty jako důsledek migrace a jejich odraz ve 

veřejném školství. Příkladem je spor o nošení islámského šátku jako 

projevu náboţenského vyznání. Analýza hlavní linie argumentace Evropského 

soudu pro lidská práva a zhodnocení jeho výkladu náboţenské svobody ve 

světle evropského systému ochrany lidských práv a ve vztahu k 

sekularismu. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Islamské dědické právo 

Odpovědnost : Jaromír Vejrych, Radovan Vítek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 5 (2010), s. 510-525\\ 

Č. abstraktu : b001481 

 Text : Islámské náboţenské právo šárí´a. Šarí´a je z pohledu muslimského 

i kontinentálního juristy unikátním právním systémem. Dědické právo. 

Etapy dědického řízení. Subjekty dědického práva. Závěr. 

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Jak se bránit nejvěrnějšímu příteli člověka? 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michael Kincl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 5 (2010), s. 3-4\\ 

Č. abstraktu : b001525 

 Text : Vztah člověka a psa, jeho "nejvěrnějšího přítele", má mnoho 

aspektů. Jedním z nich je i hledisko trestního práva, které nastupuje v 

okamţiku, kdy pes napadne člověka. Autoři se snaţí v aktuálním komentáři 

najít odpověď na otázku, jak daleko můţe napadený zajít v obraně a jak 

můţe majitel bránit svého psa při napadení jiným psem. 

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Je formální pojetí trestného činu skutečně řešením? 

Odpovědnost : Valentýn Plzák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 5 (2010), s. 14-20\\ 

Č. abstraktu : b001527 

 Text : Autor článku reaguje na stať prof. Pavla Šámala publikovanou v 

Trestně právní revue č. 5/2010 a rozebírá některé tam uvedené argumenty 

týkající se změny materiálního pojetí trestného činu na pojetí formální. 

Na základě historických odkazů, jazykových rozborů i matematických 

formulací dochází k závěru, ţe podle něho opuštění formálně-materiálního 

pojetí nebylo krokem správným směrem.   

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : K aktuálním otázkám správní vědy 

Odpovědnost : Jiří Grospič 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 23-

35\\ 

Č. abstraktu : b001575 

 Text : Správní věda (teorie veřejné správy) jako mezioborová disciplína, 

jejíţ úlohou je rozhodujícím způsobem realizovat zákonodárství (veřejné, 

zejména správní právo) a přitom implementovat vnitřní a zahraniční 

politiku (včetně politiky sociální, ekologické a hospodářské) při 

respektování zákonitostí trţní ekonomiky a nezbytnou míru regulace při 

trţním selhání. Vliv informačních technologií na výkon veřejné správy: E-

government a E-governance. Globalizace a veřejná správa, pozitivní a 

negativní rysy. Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : K aplikaci komunitárního (evropského) práva správními soudy  

Odpovědnost : Viktor Šmejkal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Daně a finance\. - 18, č. 4  (2010), s. 3-14\\ 

Č. abstraktu : b001516 

 Text : Řešena otázka slučitelnosti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

se zásadou jednotné aplikace komunitárního práva a na identifikaci 

sporných bodů odůvodnění. Hledá skutečné ratio decidendi rozsudku a klade 

si otázku konkrétní správnosti výroku, tj. výsledku posouzení soudu 

předloţené věci. Rozebráno odůvodnění rozsudku ze dne 25.11.2009 ve 

vztahu k zásadě jednotné aplikace práva v členských státech.  

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

 

  

¶Název : K časové působnosti nového trestního zákoníku 

Odpovědnost : Antonín Draštík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 4 (2010), s. 20-30\\ 

Č. abstraktu : b001524 

 Text : Autor se podrobně zabývá problematikou časové působnosti 

trestních zákonů a jejího významu pro trestní odpovědnost pachatele. 

Soustřeďuje se především na tyto otázky v souvislosti s novým trestním 

zákoníkem č. 40/2009 Sb., srovnává úpravu časové působnosti ve "starém" 

trestním zákoně a novém předpisu a přináší řešení různých situací, které 

mohou při aplikaci ustanovení o časové působnosti nastat.  

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : K některým zajímavým aktuálním otázkám nařizování pitev 

Odpovědnost : Dagmar Císařová, Přemysl Strejc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Soudce\. - 12, č. 5 (2010), s. 31-34\\ 

Č. abstraktu : b001508 

 Text : Autoři reagují na stále častější dotazy, týkající se moţnosti 

poţádat o pitvu příbuzného i v případě, kdy se nejedná o pitvu soudní 

nebo zdravotní. Přesto, ţe se jim nedostalo relevantních odpovědí, zdá 

se, ţe jde o otázky velmi zajímavé jak z hlediska medicíny, tak i z 

hlediska práva, a to práva trestního. Situace v této oblasti u nás za 

první republiky. Publikovány některé paragrafy Vyhlášky č. 19/1988 Sb., o 

postupu při úmrtí a pohřebnictví, týkající se provádění pitvy.  

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

 

 

¶Název : K obstarání věci obecného zájmu u trestného činu podplácení 

podle § 332 TrZ (§ 161 tr.zák. č. 140/1961 Sb.) a přijetí úplatku podle § 

331 TrZ (přijímání úplatku podle § 160 tr.zák. č. 140/1961 Sb.)  

Odpovědnost : Nejvyšší soud České republiky, pozn. naps. Milada Šámalová 

Korporace   : Nejvyšší soud České republiky 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 5 (2010), s. 148-152\\ 

Č. abstraktu : b001544 

 Text : Je-li osobě nominované jako rozhodčí na ligové fotbalové zápasy 

slíben nebo předán úplatek proto, aby jako rozhodčí ovlivnila poţadovaným 

způsobem výsledek utkání, jde o jednání naplňující znak "obstarání věci 

veřejného zájmu" ve smyslu trestného činu podplácení podle § 161 odst. 1 

tr. zák. (nebo přijímání úplatku podle § 160 tr. zák.). Význam tohoto 

soudního  
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rozhodnutí, potvrzeného i Ústavním soudem ČR. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : K otázce uplatňování zákazu reformace in peius ve správním 

řízení obecném a trestním 

Odpovědnost : Martin Kopecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 203-

211\\ 

Chronologické údaje  : 1928-současnost 

Č. abstraktu : b001581 

 Text : Institut zákazu reformace in peius a jeho význam pro uplatňování 

procesních práv. Uplatňuje se především v právu trestním jako klíčový 

princip garantující svobodu odvolání v trestních věcech. Pouţití principu 

zákazu reformace in peuis ve správním řízení - vývoj od roku 1928 do 

současnosti. Meze jeho uplatňování. Závěry de lege lata a návrhy de lege 

ferenda. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

 

¶Název : K postihu korupce v novém trestním zákoníku 

Odpovědnost : Jiří Teryngel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 4 (2010), s. 4-10 \\ 

Č. abstraktu : b001522 

 Text : Řešena problematika postihu korupce v novém trestním zákoníku a 

jak se autorům rektifikace podařilo překonat některé obtíţe, způsobené v 

této oblasti postupnou novelizací trestního zákona č. 140/1961 Sb. Autor 

přitom zmiňuje i Mezinárodní úmluvu o korupci a její dopad na ČR, 

obchodování, definici obecného zájmu nebo otázky kolem agenta 

provokatéra. Rozebírá i jedno zásadní rozhodnutí NS ČR.  

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

 

 

¶Název : K ústavnosti zásady trikráť a dosť 

Odpovědnost : Radoslav Procházka 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 531-537\\ 

Č. abstraktu : b001568 

 Text : Polemika s názorem, ţe ustanovení trestního zákona upravující 

tzv. zásadu třikrát a dost, jsou v nesouladu s ustanoveními Ústavy SR a 

Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Základní právní rámec, právní 

kvalifikace - doţivotní tresty, podmíněné propuštění, ochrana osobní 

svobody, nelidské a kruté zacházení. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : K zániku procesného postavenia spoluobvineného a hodnoteniu jeho 

výpovede ako svedka 

Odpovědnost : Radoslav Mandalík 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 506-509\\ 

Č. abstraktu : b001564 

 Text : Problém změny nebo odepření výpovědi bývalým spoluobviněným jako 

svědkem na hlavním líčení z hlediska zájmu na náleţitém zjištění 

skutkového stavu věci u jiného obviněného, na kterého je podaná obţaloba. 
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Procesní důsledky této situace, udrţitelnost zániku procesního postavení 

spoluobviněného, východiska. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Kdo je veřejnou institucí podle informačního zákona? 

Odpovědnost : Radek Pokorný 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 5 (2010), s. 40, 42-44\\ 

Č. abstraktu : b001561 

 Text : Garance práva na informace v Listině základních práv a svobod a 

povinnost poskytovat informace o své činnosti, která je uloţena státním 

orgánům a orgánům územní samosprávy. Podmínky a provedení této povinnosti 

podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pojem veřejná 

instituce v souvislosti s povinností poskytovat informace o své činnosti. 

Veřejná instituce jako subjekt veřejné správy. Judikatura Ústavního soudu 

a Nejvyššího správního soudu. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Ke stanovení výše škody způsobené zpronevěrou věci vysoké 

kulturněhistorické hodnoty (kulturní památky) 

Odpovědnost : Nejvyšší soud České republiky, pozn. naps. František Púry 

Korporace   : Nejvyšší soud České republiky 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 5 (2010), s. 156-158\\ 

Č. abstraktu : b001545 

 Text : Byla-li předmětem útoku určitého trestného činu proti majetku 

cizí věc, která se s ohledem na svou mimořádnou kulturně historickou 

hodnotu obvykle neprodává, při stanovení výše škody nelze vycházet z 

kritéria zaloţeného na tzv. trţní ceně. Při určování škody způsobené 

např. zpronevěrou takové věci je nutné vycházet z účelně vynaloţených 

nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo na uvedení v předešlý 

stav. Výše uvedených nákladů musí odpovídat tomu, za jakou cenou by bylo 

moţné opatřit věc stejné kulturní a historické hodnoty, jaká byla 

předmětem útoku, nikoli za cenu pořízení repliky. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Krátkodobá ochrana osob ohroţených násilnou trestnou činností v 

pravomoci Policie ČR 

Odpovědnost : Martin Kloubek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 5-9\\ 

Č. abstraktu : b001510 

 Text : Cílem článku je osvěta v oblasti policejního práva, protoţe pouze 

poučený občan se můţe domáhat svých zákonných práv. S účinností zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii ČR dnem 1.1.2009 policie v této oblasti získala 

účinné nástroje ochrany ohroţených osob násilnou trestnou činností. 

Uvedeno znění ustanovení § 50 citovaného zákona, týkající se krátkodobé 

ochrany osoby. Moţnosti ochrany osoby - fyzická ochrana, dočasná změna 

pobytu, pouţití zabezpečovací techniky, poradensko-preventivní činnost.  

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

Aktualizováno : 02/06/2010   ABD 139/ce 
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¶Název : Kriminalistische Erfahrung als Rechtserkenntnisquelle : 

Erfahrungssätze als erkenntnistheoretische Grundlagen der juristischen 

Entscheidungsfindung 

Odpovědnost : Michael Soiné 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 5 (2010), s. 275-281, lit. 68\\ 

Indexované poznámky : Kriminalistická empirie jako zdroj právního 

rozhodování. Empirie jako poznávací teoretické základy soudního 

rozhodovacího procesu 

Č. abstraktu : b001548 

 Text : Soudní praxe zdůvodňuje trestněprocesní donucovací opatření mj. i 

kriminalistickou empirií, tedy pojmem, který je, zvláště v literatuře, 

označován za neurčitý, těţko definovatelný a jen podmíněně 

objektivizovatelný. Článek se zabývá obsahem a významem tohoto právního 

pojmu. S ohledem na příslušná soudní rozhodnutí jsou vyvozovány zásady 

pro pouţívání tohoto pojmu. 

Vloţeno       : 07/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Lidská práva v Evropské unii 

Odpovědnost : Ján Svák 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 569-572\\ 

Recenze monografie : Lidská práva v Evropské unii 

Č. abstraktu : b001570 

 Text : Řešení otázky jak a proč se oblast lidských práv a jejich ochrany 

dostala do sféry zájmu ES/EU a kteří aktéři se o tento posun zaslouţili. 

Politologické teorie evropské integrace. Teorie lidských práv a proměna 

filozofické ideje soudní cestou na vynutitelné právo. Úloha Evropského 

soudního dvora a dalších institucí, rozšiřování obsahu a souvislostí 

lidských práv. Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

 

 

¶Název : Loučení, ach to loučení ... : můţe předseda senátu v jednací 

síni povolit obviněnému "rozmluvu"? 

Odpovědnost : Lumír Crha 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 5 (2010), s. 146-147\\ 

Č. abstraktu : b001542 

 Text : Otázka oprávnění předsedy senátu povolit obviněnému, resp. 

odsouzenému návštěvu nebo rozmluvu s jinou neţ oprávněnou osobou. Moţné 

důsledky takového povolení. Sluţební předpisy Vězeňské sluţby a Justiční 

stráţe. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Modus operandi ústavních delikventů 

Odpovědnost : Jan Bárta 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 5 (2010), s. 473-483\\ 

Č. abstraktu : b001478 

 Text : Odůvodnění plenárního nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09. Modus 

operandi ústavních delikventů spočívá v tom, ţe Ústava, resp. její 

podstatné náleţitosti garantující pravidla politické soutěţe se pro danou 

chvíli nezruší, ale ignorují, suspendují. Série otázek - quis, quid, 
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quando, quantum, quomodo, cruius aurileis, ubi a cur - vysvětlení otázek. 

Závěr.  

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Náhrada morální a tělesné újmy v rámci trestního řízení 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 11\\ 

Č. abstraktu : b001511 

 Text : Jedná se o rozšíření katalogu práv poškozených. Náhradu morální a 

tělesné újmy budou moci oběti trestných činů uplatňovat jiţ během 

trestního řízení, pokud bude přijat návrh na novelu trestního řádu, za 

kterou stojí iniciativa poslanců. Info z internetu a denního tisku.  

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

 

  

¶Název : Nedostatečná škodlivost činu a moţnost zastavení trestního 

stíhání nebo zproštění obţaloby 

Odpovědnost : Pavel Vantuch 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 4 (2010), s. 11-19 \\ 

Č. abstraktu : b001523 

 Text : Uplatňování nového trestního zákoníku v praxi přineslo určité 

problémy pro trestní řízení, týkající se výkladu pojmu společenská 

škodlivost. Jedním z nich je otázka, zda jsou v trestním řádu po jeho 

novelizaci zákonem č. 41/2008 Sb. ustanovení, která umoţňují zastavení 

trestního stíhání nebo také zproštění obţaloby v důsledku nedostatečného 

stupně společenské škodlivosti. Hledání odpovědi na tuto otázku.   

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

Aktualizováno : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Niekoľko poznámok k zmenám v tzv. zásade trikráť a dosť 

Odpovědnost : Peter Šamko, pozn. naps. Ondrej Samaš 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 522-530, 538-539\\ 

Č. abstraktu : b001567 

 Text : Polemický článek o nové právní úpravě tzv. zásady třikrát a dost. 

Podmínky uloţení trestu odnětí svobody na doţivotí, kdyţ se jedná o 

pachatele, který uţ byl za některý z taxativně jmenovaných trestných činů 

(i ve stádiu pokusu) třikrát pravomocně odsouzen. Otázka účinnosti 

represe u recidivistů. Jiný právní názor vyslovuje v poznámce na str.538-

539 Ondrej Samaš. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Normy a jiné normativní akty 

Odpovědnost : Jaroslav Krecht 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 5 (2010), s. 502-509\\ 

Č. abstraktu : b001480 

 Text : Pojetí norem. Pojetí jiných normativních aktů. Normy a jejich 

znaky. Závěr. 

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 
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Název : Nová náboţenská hnutí a kolektivní násilí 

Odpovědnost : Zdeněk Vojtíšek 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Policista\. - 149, č. 5 (2010), s. 534-536\\ 

Recenze monografie : Nová náboţenská hnutí a kolektivní násilí 

Č. abstraktu : b001502 

 Text : Habilitační práce znalce problematiky nových náboţenských hnutí 

je sice publikací z oboru religionistiky, avšak její autor nemohl 

pominout také právní stránku působení těchto subjektů. Ústředním tématem 

práce je totiţ aspekt kolektivního násilí, kterého se některé z nich 

dopouštějí, a které nemůţe zůstat bez povšimnutí represivních sloţek 

právních států, aplikujících v konkrétních případech administrativní i 

trestněprávní opatření. 

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na 

odškodnění obětí závaţných porušení mezinárodního humanitárního práva? 

Odpovědnost : Pavel Šturma 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 73-

80\\ 

Č. abstraktu : b001579 

 Text : Problematika práva jednotlivce na účinnou nápravu, popřípadě 

náhradu škody v případě závaţného porušení lidských práv nebo v případě 

válečných zločinů. Uplatňování těchto nároků před vnitrostátními soudy. 

Uplatňování nároků před mezinárodním soudy a před zvláštními 

mezinárodními orgány (např. kompenzační komise). Kompenzační komise OSN 

(UN Compensation Commission) a její činnost. Některé další organizace 

(např. Mezinárodní vyšetřovací komise pro Darfur). 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy předběţného 

opatření podle občanského soudního řádu 

Odpovědnost : Vít Hrnčiřík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 10 (2010), s. 348-359\\ 

Č. abstraktu : b001563 

 Text : Ústavní soud ve svém nálezu podrobil kritice současnou právní 

úpravu předběţných opatření podle občanského soudního řádu (OSŘ) a zrušil 

část této úpravy. Rozbor tohoto nálezu. Srovnání právní úpravy 

předběţného opatření podle OSŘ s německou právní úpravou. Zvláštnosti 

úpravy předběţného opatření a jejich meze, rozhodování o předběţném 

opatření. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : O veřejné správě 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - 2010, č. 1 (2010), 

284 s.\\ 

Č. abstraktu : b001572 

 Text : Monotematické číslo věnované otázkám veřejné správy a správního 

práva. Obecné otázky, procesní právo, zvláštní část správního práva. 

Historické exkurzy do dějin veřejné správy a procesního práva správního 
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(římský principát, josefinské reformy). Některá zahraniční srovnání 

(Irsko, Polsko). 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

 

 

¶Název : O vztazích správního práva 

Odpovědnost : Josef Staša 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 45-

53\\ 

Č. abstraktu : b001577 

 Text : Pojem vztahů správního práva (druh právního vztahu, jehoţ obecným 

předpokladem je norma správního správa) a jejich charakteristické rysy - 

např. institut veřejnoprávní smlouvy. Členění vztahů správního práva: 

primární a sekundární, vnější a vnitřní, hmotné a procesní. Prvky vztahů 

správního práva: subjekty, obsah. Dynamika vztahů. Vztahy správního práva 

versus vztahy soukromého práva. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

 

 

¶Název : Odpovědnost advokáta a notáře za sepis neplatné smlouvy 

Odpovědnost : Luboš Chalupa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 5 (2010), s. 23-25\\ 

Č. abstraktu : b001560 

 Text : Uplatnění odpovědnosti vůči advokátovi nebo notáři za sepsání 

absolutně neplatné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Policie ČR pracuje v novém právním rámci 

Odpovědnost : Benedikt Vangeli 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 32-34\\ 

Č. abstraktu : b001515 

 Text : Reformní kroky probíhající v policii na základě Zákona o Policii 

ČR č. 273/2008 Sb. a tzv. změnového zákona č. 274/2008 Sb. Zjednodušení 

institutu vykázání, jeho podmínky. Nová úprava postavení Inspekce 

policie.    

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Pouţitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely 

dokazovania v trestnom konaní 

Odpovědnost : Namir Alyasry 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 515-521, lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b001566 

 Text : Rozdíl mezi osobní prohlídkou (trestní řád) a bezpečnostní 

prohlídkou (zákon o policii). Oprávnění příslušníků Policajného zboru SR 

k vykonání bezpečnostní prohlídky (slouţí především k ochraně příslušníků 

policie) nezahrnuje podle autora oprávnění získat věci jako důkazy za 

účelem dalšího řízení. Důkaz podle trestního řádu a jeho získávání. 

Rozsah bezpečnostních prohlídek z hlediska jejich zákonnosti, 

přiměřenosti a respektování lidských práv. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Poţární inţenýrství 

Odpovědnost : Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 5 (2010), s. 12-15, 5 il., lit. 9\\ 

Č. abstraktu : b001492 

 Text : V průběhu r. 2009 a 2010 byly připravovány ČSN 73 0802 Poţární 

bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost 

staveb - Výrobní objekty. Součást obou českých technických norem jsou 

také informační přílohy, které se podrobněji věnují postupu při 

specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek poţární bezpečnosti. 

Obecná koncepce při projektování poţární bezpečnosti staveb. Právní 

podpora pro vyuţití odlišného postupu. Implementace odlišného postupu do 

kodexu norem poţární bezpečnosti staveb. Pouţití metod odlišného postupu. 

Zásady pouţití metod odlišného postupu. Kvalitativní a kvantitativní 

analýza. Prezentace výsledků. Závěr. 

Vloţeno       : 25/05/2010   ABD 139/kab 

 

 

¶Název : Právna úprava zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými 

látkami a prekurzormi v Ruskej federácii 

Odpovědnost : Jozef Čentéš, Natalia Lazareva 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 555-565, 1 graf\\ 

Č. abstraktu : b001569 

 Text : Nebezpečí uţívání omamných a psychotropních látek (OPL) v Rusku a 

kriminalita s tím spojená. Základní informace o zacházení s takovými 

látkami (výroba, obchodování, přechovávání) v právním řádu Ruské 

federace. Administrativní a trestněprávní úprava nedovoleného zacházení s 

OPL. Opatření ruských orgánů při potírání drogové kriminality a 

závislosti. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Právní a procesní nástupnictví ve správním řízení 

Odpovědnost : Helena Prášková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 185-

202\\ 

Č. abstraktu : b001580 

 Text : Existence procesního nástupnictví vyplývá z povahy právního 

nástupnictví, kdy právní nástupce vchází do všech situací, ve kterých byl 

jeho předchůdce. Některé otázky spojené s procesním nástupnictvím. 

Problémy právního nástupnictví ve veřejnoprávních vztazích a ve správním 

řízení. Vztah procesního a právního nástupnictví. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální 

gilotina 

Odpovědnost : Jiří Herczeg, Tomáš Gřivna 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 5 (2010), s. 141-146\\ 

Č. abstraktu : b001541 

 Text : Právo na přístup k internetu jako jedno ze základních občanských 

a lidských práv. Regulace dění v kyberprostoru - moţnosti státních zásahů 

a jejich rozsah, stanovování odpovědnosti za obsah (původce, příjemce, 

zprostředkovatel). Přístup k internetu ve vztahu k jeho zneuţívání 
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(dětská pornografie), otázka blokace stránek nebo odpojení od internetu. 

Podrobněji k právním úpravám a praxi ve Francii, Německu a v ČR. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

¶Název : Problémy aplikačnej praxe s posudzovaním rozsahu spáchania činu 

pri drogových trestných činoch 

Odpovědnost : Juraj Gavalec 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 4 (2010), s. 510-514\\ 

Č. abstraktu : b001565 

 Text : V aplikační praxi v souvislosti s rozsahem spáchání trestného 

činu nedovolené výroby, drţení či přechovávání omamné a psychotropní 

látky, jedů nebo prekurzorů (§ 172 Tr.z.) je potřebné určit hodnotu 

zajištěné drogy. Problémy s postupem vyčíslení hodnoty drogy. 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou 

Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 

Odpovědnost : Katarína Šipulová, Ľubomír Majerčík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 5 (2010), s. 20-25\\ 

Č. abstraktu : b001528 

 Text : Článek stručně shrnuje vývoj, k němuţ došlo v uplynulém roce před 

oběma ad hoc tribunály, které Rada bezpečnosti zřídila po krvavých 

konfliktech na území bývalé Jugoslávie a v africké Rwandě. Rozebírá 

přitom některé aktuálně vynesené rozsudky v případě Jugoslávie i 

problémy, které vznikly před soudem pro Rwandu. 

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Rozhodčí řízení a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 

Odpovědnost : David Slováček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 9 (2010), s. 331-334\\ 

Č. abstraktu : b001538 

 Text : Problematika přípustnosti rozhodčích doloţek ve spotřebitelských 

smlouvách. Ustanovení občanského zákoníku vztahující se k této 

problematice, jehoţ východiskem byla evropská směrnice. Text směrnice o 

tzv. nepřiměřených ujednáních spotřebitelské smlouvy. Podání ţaloby a 

uţití opravného prostředku. Rozhodčí soud.  

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Rozhodnutí o předání odsouzeného k výkonu trestu do ciziny. 1. 

část 

Odpovědnost : Radek Visinger 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 5 (2010), s. 5-13\\ 

Č. abstraktu : b001526 

 Text : První část rozsáhlého materiálu věnovaného problematice způsobů 

rozhodování o předávání osob se nejdříve věnuje řešení tohoto problému v 

několika evropských zemích a unijní legislativě v těchto otázkách. 

Následuje rozbor různých situací, které mohou nastat, např. předání bez 

souhlasu odsouzeného, odmítnutí předání na základě podnětu odsouzeného a 

pod.  
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Pokračování v příštím čísle. 

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

 

 

¶Název : Rusko: Personální změny, mladí extremisté a ochrana svědka  

Odpovědnost : Dana Sloţilová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 5 (2010), s. 12\\ 

Č. abstraktu : b001471 

 Text : Zásadní reformy ministra vnitra v Rusku. Na prvním místě bude 

optimalizace struktury MV Ruska, jakoţ i personální změny. Prezident 

Medveděv chce nejen omladit vedení MV, ale i posílit osobní kontrolu nad 

prací rezortu. Základním kritériem hodnocení činnosti policie zůstane 

objasněnost trestné činnosti. Dodrţování sluţební disciplíny. Výtrţnictví 

a násilná činnost v niţněnovgorodské oblasti. Program ochrany svědků v 

Rusku.  

Vloţeno       : 20/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Spoločnosť proti zločinu 

Odpovědnost : Jiří Jelínek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 70-71\\ 

Recenze monografie : Spoločnosť proti zločinu 

Č. abstraktu : b001503 

 Text : Monografie věnovaná Základním kriminologickým otázkám. Monografie 

se snaţí uchopit téma kriminality a společnosti v co moţná největší 

komplexnosti a z nejrůznějších aspektů, především však z pohledu právního 

a sociologického. Publikace se dělí do dvou částí. Popis obou částí. 

Doporučení pro studenty.  

Vloţeno       : 27/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým 

podstatám trestných činů v trestním zákoníku 

Odpovědnost : Pavel Šámal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 5 (2010), s. 133-140\\ 

Č. abstraktu : b001540 

 Text : Zásada subsidiarity trestní represe ve vztahu k činnosti 

zákonodárce. Přístup k vymezování zásady subsidiarity trestní represe, 

včetně hlediska společenské škodlivosti a interpretačního významu. 

Posuzování přístupu zákonodárce z hlediska subsidiarity trestní represe k 

některým skutkovým podstatám trestných činů zařazených nově do trestního 

zákoníku, nebo naopak novým trestním zákoníkem oproti předchozí právní 

úpravě pominutým nebo zúţeným. Některé návrhy na novelizaci trestního 

zákoníku z hlediska subsidiarity trestní represe. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Svoboda projevu a její trestněprávní limity ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva 

Odpovědnost : Jan Čapek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 5 (2010), s. 26-30\\ 

Č. abstraktu : b001529 
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 Text : Dokončení z č. 3/2010. V sérii článků, které se zabývají 

judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v různých 

oblastech, "došlo" tentokrát na otázky svobody projevu. V závěrečné části 

je dokončen obsáhlý rozbor případu Stoll versus Švýcarsko a poté 

rozvedeny principy, které lze z jednotlivých rozsudků Evropského soudu 

pro lidská práva v této oblasti vyvodit.  

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Teoretická a ústavní východiska správního trestání 

Odpovědnost : Jan Musil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 55-

71\\ 

Č. abstraktu : b001578 

 Text : Trestání jako právem upravený proces rozhodování o vině a trestu 

za porušení práva - soudní trestání (trestné činy), správní trestání 

(správní delikty). Druhy správních deliktů: přestupky, správní delikty 

pořádkové, správní delikty disciplinární, jiné správní delikty. Správní 

trestání jako druh veřejnoprávního sankcionování. Rozmach správního 

trestání v posledních letech, zejména správní delikty právnických osob, 

přesun některých přestupků do kategorie trestných činů a naopak. Současná 

právní úprava správního trestání a její nedostatky. Rozdíl mezi trestnými 

činy a správními delikty. Ústavněprávní limity správního trestání: dělba 

moci, právní normy skutkových podstat, určitost skutkových podstat, 

diferenciace sankcí, procesní ústavněprávní garance. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Trestní zákoník nově přihlíţí k zájmům poškozených 

Odpovědnost : Jiřina Voňková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 1 (2010), s. 30-31\\ 

Č. abstraktu : b001514 

 Text : Hlavní změny v zákoně č. 40/2009 Sb. Problematické skutkové 

podstaty a tresty. Posílení postavení osoby poškozené. 

Vloţeno       : 01/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Ústava Ruské federace aneb pyramida v pyramidě 

Odpovědnost : Jan Chudoba 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 5 (2010), s. 484-501\\ 

Č. abstraktu : b001479 

 Text : Ústava Ruské federace byla přijata 12.12.1993 a je aktem nejvyšší 

právní síly ve vztahu k ostatním pramenům ruského práva. Obsahuje v sobě 

právní normy o třech různých úrovních právní síly. 

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Vázanost veřejné správy 

Odpovědnost : Vladimír Vopálka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 37-

44\\ 

Č. abstraktu : b001576 
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 Text : Výkon veřejné správy a jeho tradiční východisko - cíle, úkoly, 

metody a nástroje veřejné správy jako celku i jejích jednotlivých odvětví 

je nutno vtělit do právních úprav a právní úprava by měla odpovídat 

principům právního státu. Proměny této vázanosti právem v důsledku 

globalizace - nové právní systémy, změny v systému pramenů práva 

(fragmentace právních institutů, oslabení státní, respektive veřejné moci 

včetně dozorové funkce). Změna forem veřejné správy - správní akty. Vývoj 

judikatury a úlohy správního soudnictví. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

 

 

¶Název : Zásadní modernizace "Nového přístupu" k volnému pohybu zboţí  

Odpovědnost : Zdeněk Hošek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 5 (2010), s. 27-29, 1 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001497 

 Text : Nový legislativní rámec EU pro vnitřní trh. Stavební výrobky a 

NLF (New Legislative Framework). Přehled zásadních změn mezi CPD 

(Construction Products Directive) a CPR (Construction Products 

Regulation). Základní poţadavky na stavby. Technické specifikace. 

Subjekty pro technické posuzování. Systémy posuzování a ověřování 

stálosti vlastností. Sporné body v návrhu CPR, které se v současné době 

na půdě Komise řeší. 

Vloţeno       : 26/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Zpráva o konferenci "Trestní odpovědnost osob" 

Odpovědnost : Alena Pauličková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 5 (2010), s. 537-539\\ 

Recenze akce       : Trestní odpovědnost právnických osob (2009 : 

Bratislava, SR) 

Č. abstraktu : b001482 

 Text : Dne 12.11.2009 se v Bratislavě konala Mezinárodní konference 

nazvaná "Trestní zodpovednosť právnických osôb". Téma konference bylo 

zvoleno aktuálně. Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z 

nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 24/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Ztratí trest domácího vězení smysl? 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michael Kincl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

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

Č. abstraktu : b001521 

 Text : Příspěvek je zaměřen na jednu z novinek, které přinesl nový 

trestní zákoník, a to na trest domácího vězení. Autoři se zamýšlejí nad 

některými problémy technického a personálního rázu, které zavádění nového 

druhu trestu provázejí (neexistence elektronických náramků, neujasněné 

působení Probační a mediální sluţby apod.).  

Vloţeno       : 02/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

¶Název : Zulässigkeit von Kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen : 

Kontrollen im Hoheitsgebiet 

Odpovědnost : Mirko Schmucker, Sylwester Gawron 

Jazyk         : německy \\ger\ 
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Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 3 (2010), s. 28-30\\ 

Indexované poznámky : Přípustnost kontrol na vnitřních hranicích 

Schengenu. Kontroly na výsostném území 

Č. abstraktu : b001559 

 Text : Zrušení stanic pohraniční kontroly na vnitřních hranicích EU, 

respektive zemí Schengenského prostoru, a jeho důsledky pro výkon 

policejní sluţby při zajišťování vnitřní bezpečnosti, potírání 

mezinárodní a přeshraniční kriminality a nelegální migrace. Problematika 

kontrol na vnitřních hranicích Schengenu a jejich oprávněnosti - německá 

vnitrostátní 

úprava, evropská právní úprava (Schengenská dohoda, Schengenský kodex). 

Vloţeno       : 09/06/2010   ABD 139/hou 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
 

 

Název : \Das \\"Diamond-Race 2009" : ein Beispiel für die Zusammenarbeit 

zwischen Polizei und Strassenverkehrsbehörde 

Odpovědnost : Adolf Rebler, Jürgen Kuhnke 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 3 (2010), s. 90-92, 3 il.\\ 

Indexované poznámky : Diamond-Race 2009. Příklad spolupráce policie a 

dopravních úřadů 

Č. abstraktu : b001537 

 Text : Problematika legálnosti neoficiálních tzv. orientačních závodů 

luxusních sportovních vozů. Charakter a průběh těchto závodů, otázka 

zajištění bezpečnosti. Spolupráce policie s úřady veřejné správy. Německá 

a česká právní úprava, postoj české a německé policie vzhledem k tomu, ţe 

se tyto v podstatě ilegální závody často konají na česko-německém pomezí. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : How New Parking Technologies Help Law Enforcement Fight Crime, 

Control Traffic, and Boost Revenues 

Odpovědnost : Richard B. Easley, Thomas Wunk 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 5 (2010), s. 62-64, lit. 2\\ 

Indexované poznámky : Moderní parkovací technologie pomáhají policii v 

boji proti zločinu, kontrolují dopravu a zvyšují finanční výtěţek 

Č. abstraktu : b001550 

 Text : Moderní technika evidence vozidel na parkovištích. Identifikace 

vozidel často přispívá k prevenci kriminality, usnadňuje práci policistům 

při zvládání dopravních situací a při sledování podezřelých osob. Popis 

technických prostředků (monitorování, osvětlení, placení chipovou 

kartou). Závěr. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Neue Verkehrskonzepte gegen Farradunfälle 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 3 (2010), s. 84-89, 5 il.\\ 

Indexované poznámky : Nová dopravní koncepce zamezení dopravních nehod 

cyklistů 
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Č. abstraktu : b001535 

 Text : Rozmach cyklistiky nejen sportovní, ale i jako způsobu dopravy 

zejména pro mládeţ a seniory. Místo cyklistů v silniční dopravě z 

hlediska dopravní bezpečnosti. Cyklisté jako oběti či viníci dopravních 

nehod. Pravidla silničního provozu o cyklistech. Vytváření nové koncepce 

prevence dopravních nehod cyklistů, včetně novelizace předpisů o provozu 

na pozemních komunikacích. 

Vloţeno       : 04/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Skandal beim Idiotentest : Junge Fahrer=Verkehrsrisiko? 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 5 (2010), s. 26-27,29,31,33, 5 il., 

2 grafy\\ 

Indexované poznámky : Pozdviţení okolo Idiotentestu. Mladý řidič = 

dopravní riziko? 

Č. abstraktu : b001554 

 Text : Jedním z hlavních témat jednání Německého dopravního soudu 

(Goslar 2010) byla problematika bezpečnosti silničního provozu v 

souvislosti s velmi rizikovou skupinou mladých řidičů. Otázka získávání 

řidičského oprávnění, návrh tzv. Idiotentestu a diskuse kolem něj. 

Problematika zvýšení bezpečnosti motorových vozidel, jejich vybavování 

bezpečnostními prvky. Některá významná rizika  - motorkáři, mladí řidiči 

ve starých autech, alkohol. Úsilí o redukci nehodovosti mladých řidičů. 

Vloţeno       : 08/06/2010   ABD 139/hou 
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