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ALKOHOL, DROGY 
 

Název : Analýza problémů protidrogových jednotek států EU v roce 2009 

Odpovědnost : Jaroslav Šejvl ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

36-42, 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b001604 

 Text : Analýza problémů protidrogových jednotek států EU v roce 2009. 

Významnost jednotlivých drog a závaţnost kriminální situace. Zločinecká 

seskupení. Cesta a výroba, hlavní trasy přepravy drog. Příklady dobré 

praxe v dokumentaci trestné činnosti. Hlavní příčiny sniţování objemu 

zadrţených drog v EU. Úroveň policejní a justiční spolupráce. Efektivita 

postupů. Souhrn.  

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Časové znásilnění (Date rape) 

Odpovědnost : Petr Kovář 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

47-48, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b001605 

 Text : Zneuţití návykových látek pachatelem k uvedení oběti sexuální 

agrese do stavu, ve kterém se nemůţe oběť bránit. Časové znásilnění 

(znásilnění na schůzce) se často odehrává za pomoci omamných látek ze 

skupiny léků či drog, které pachatel pouţije za účelem snadnějšího 

zdolávání oběti. V současnosti je zneuţívaná celá řada látek - přehled. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Příměsi v nelegálních drogách; Identifikace a jejich profil 

Odpovědnost : Martin Kuchař 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

43-44\\ 

Č. abstraktu : b001602 

 Text : Problematika "přísad! přítomných v jednotlivých drogách, 

respektive ve směsích návykových látek, které jsou distribuovány na 

ilegálním trhu s narkotiky v ČR. Význam identifikace těchto přísad z 

hlediska kriminalistické taktiky. Vliv na celkovou charakteristiku účinků 

drogy. Závěr. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Toxi týmy Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje 

Odpovědnost : Pavel Jenšovský 

Autor       : Jenšovský, Pavel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

49-50, 3 grafy, 4 il.\\ 

Č. abstraktu : b001606 
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 Text : Drogová kriminalita je do značné míry determinujícím faktorem pro 

rozsah kriminality sekundární, ať jiţ jde o drobné majetkové trestné 

činy, mravnostní trestné činy, či pouliční násilí. K 1.11.2009 byla 

zaloţena pracovní skupina TOXI. Úkoly a výcvik TOXI týmů.  

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : V rámci praţské policie vznikl tým "Drogy Praha" 

Odpovědnost : Ivana Jeţková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

51-53, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001607 

 Text : Od 1.1.2010 vznikl v rámci Krajského ředitelství policie hl. 

města Prahy, na základě rozhodnutí ředitele plk. Mgr. Červíčka, 

specializovaný tým s názvem "Drogy Praha". Cíl tohoto týmu. Úspěšná akce 

týmu. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

3-5\\ 

Č. abstraktu : b001600 

 Text : Dne 24.2.2010 byla uvolněna Výroční zpráva INCB za rok 2009. 

Společnost musí věnovat náleţitou pozornost prevenci zneuţívání drog. 

První kapitola je věnována primární prevenci drog, tedy sniţování 

zneuţívání drog lidmi, kteří je neberou nebo jim ještě závaţným způsobem 

nepropadli. Strategie drogové prevence. Posilování kapacit primární 

prevence na úrovni států. Zneuţívání drog v Evropě. Zneuţívání léků na 

předpis. Doporučení INCB.  

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2009 

Odpovědnost : Jakub Frydrych 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

6-35, 6 grafů, 27 il., 7 tab\\ 

Č. abstraktu : b001601 

 Text : Výroční zpráva NPC za rok 2009. Zásadní vývojové trendy v oblasti 

nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy v ČR, 

včetně regionálních specifik. Angaţovanost jednotlivých zločineckých 

uskupení, která jsou zapojena do nelegální výroby a obchodu s nelegálními 

drogami a snaha predikce zásadního rizika spojená s moţným vývojem 

drogové scény v ČR. Statistická a kasuistická data. Vývoj drogové 

kriminality. Struktura NPC. Zahraniční spolupráce. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Vývoj v oblasti dostupnosti léčivých přípravků zneuţívaných k 

výrobě OPL 

Odpovědnost : Irena Pechová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

45-46, 1 tab\\ 
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Č. abstraktu : b001603 

 Text : Aktuální situace ve vývoji v oblasti dostupnosti léčebných 

přípravků, ze kterých je získáván pseudoefedrin zneuţívaný k výrobě 

metamfetaminu (pervitinu). Závěr. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

Název : Agresivní a provokující oběť násilného trestného činu 

Odpovědnost : Jaromír Hořák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 102-133\\ 

Č. abstraktu : b001594 

 Text : Text je věnován případům, kdy oběť násilného trestného činu sama 

pachatele rozhodujícím způsobem motivovala k útokům tím, ţe mu úmyslně 

závaţným způsobem ublíţila. Autor se zabývá obrazem takzvaných 

vyprovokovaných zabití v odborných dílech z oblasti kriminologie a 

kriminální psychologie. Výraz "provokace". Podíl morální viny oběti. Dva 

typy predeliktních situací, z nichţ prvý záleţí v podstatě v reverzi rolí 

mezi obětí a násilníkem. Druhý typ se naopak vyznačuje relativně 

vyrovnaným poměrem sil v konfliktu mezi obětí a pachatelem. Autor se dále 

zamýšlí nad dvojznačností ustanovení nového trestního zákoníku o zabití 

(§ 146a), k jejichţ znakům patří i spáchání trestného činu "v důsledku 

předchozího zavrţeníhodného jednání" poškozeného. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Časové znásilnění (Date rape) 

Odpovědnost : Petr Kovář 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

47-48, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b001605 

 Text : Zneuţití návykových látek pachatelem k uvedení oběti sexuální 

agrese do stavu, ve kterém se nemůţe oběť bránit. Časové znásilnění 

(znásilnění na schůzce) se často odehrává za pomoci omamných látek ze 

skupiny léků či drog, které pachatel pouţije za účelem snadnějšího 

zdolávání oběti. V současnosti je zneuţívaná celá řada látek - přehled. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Fear of Crime : Critical Voices in an Age Anxiety 

Odpovědnost : Jana Vitvarová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Sociologický časopis\. - 46, č. 2 (2010), s. 334-337\\ 

Recenze monografie : Fear of Crime : Critical Voices in an Age of Anxiety 

Indexované poznámky : Strach ze zločinu. Kritické hlasy věku úzkosti 

Č. abstraktu : b001660 

 Text : Souhrn textů o fenoménech, které jsou v souvislosti se strachem 

ze zločinu zkoumány a diskutovány. Sociální, geografický a politický 

kontext strachu ze zločinu. Stručná charakteristika jednotlivých studií. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/hou 

  



5 

 

  

Název : Končí kontinuita statistických dat o kriminalitě? 

Odpovědnost : Alena Marešová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 6 (2010), s. 181-183, 1 schéma\\ 

Č. abstraktu : b001645 

 Text : Kritické zamyšlení nad faktem, ţe od roku 2010, kdy nabyl 

účinnosti nový trestní zákoník, by se rezortní statistiky měly 

zpracovávat od roku "0". Statistika policie a justice by se měla 

přizpůsobit odlišnosti obsahu a řazení nového trestního zákoníku. 

Problematika zjištěné a latentní kriminality. Vliv trestní legislativy na 

statistiku kriminality. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Krádeţí aut v Německu přibývá 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 10-11, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001617 

 Text : Ve východních regionech Německa v roce 2009 prudce vzrostl počet 

krádeţí aut, např. v Sasku o 32 % a v Berlíně o 38,2 %. V příhraniční 

oblasti podél bavorsko-českých hranic bylo ukradeno 285 automobilů, v 

roce 2008 to bylo 154 automobil. Berlínská kriminální statistika otevřeně 

konstatuje, ţe existuje "velmi pravděpodobná příčinná souvislost mezi 

nárůstem mnoţství případů" a rozšířením schengenského prostoru.  

Vloţeno       : 21/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Kriminalita páchaná na dětech 

Odpovědnost : Miroslav Protivinský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 141-148\\ 

Poznámky : Kriminalistik 2009, č. 11, s. 603-611, 613-622, Kriminalistik 

2009, č. 12, 675-679 

Č. abstraktu : b001596 

 Text : Autor nás seznamuje se dvěma německých autorů k problematice 

trestné činnosti na dětech, neboť mnohé jejich poznatky jsou dobře 

vyuţitelné i naší kriminalistické praxi. První článek se týká ohroţení 

blaha dětí a policejních opatření, druhý článek pojednává o sexuálně 

asociovaných smrtelných deliktech na dětech. Souhrn a závěr.  

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Mezinárodní konference "Prevence kriminality - strategický 

přístup" \\003993\ 

Odpovědnost : Radim Bureš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - listopad/prosinec 

(2005), s. 11 - 13\\ 

Recenze akce       : Prevence kriminality - strategický přístup (2005 : 

Budapešť) 

Č. abstraktu : a037984 

 Text : Zpráva z konference a stručná charakteristika hlavních referátů 

(Finsko, Rakousko, Maďarsko, Francie, Velká Británie). Základní strategie 

prevence kriminality, její definování, úkoly a cíle. Úloha veřejné 
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správy, směřování k restorativní spravedlnosti, vytváření komunitních 

center apod. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/bh/d2006 

  

  

Název : Mladí extremisté a ochrana svědků v Rusku 

Odpovědnost : Dana Sloţilová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 12\\ 

Č. abstraktu : b001618 

 Text : Kriminalisté z niţněgorodské oblasti sledovali 9 mladých lidí víc 

neţ rok. Šesti z nich bylo sděleno obvinění podle § 282 tr. zákona Ruské 

federace - podněcování národnostní, rasové a náboţenské nesnášenlivosti 

jiţ v průběhu vyšetřování. Další náplní činnosti skupiny výrostků bylo 

vydírání, výtrţnictví a výroba zbraní a střeliva. Před soudem byla 

skupina obviněna z porušení 12 paragrafů trestního zákona. Program na 

ochranu svědků. Za bezpečnost klienta nese plnou zodpovědnost jeho osobní 

"kurátor". 

Vloţeno       : 21/06/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Podpůrná terapie pro oběti kriminality 

Odpovědnost : Petra Vitoušová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 2 (2010), s. 23-26\\ 

Č. abstraktu : b001682 

 Text : Poskytování krátkodobých terapeutických sluţeb se stalo novým a 

náročným nadstandardem sluţeb Bílého kruhu bezpečí v Praze jiţ od r. 

2006. Jsou určeny pro klienty, kteří potřebují psychologickou podporu 

přesahující standard odborného sociálního poradenství v poradně BKB. 

Zvláštnosti této formy terapie.   

Vloţeno       : 25/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Sexuální agrese - znásilnění z pohledu medicíny a práva 

Odpovědnost : Petr Kovář 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010)\\ 

Recenze monografie : Sexuální agrese : znásilnění z pohledu medicíny a 

práva 

Č. abstraktu : b001608 

 Text : Se sexuální agresí se setkáváme v mnoha podobách od sexuálně 

motivovaného chování a obtěţování přes napadení, pokus o znásilnění či 

jeho dokonání aţ po sexuálně motivovanou vraţdu. Kniha přináší ucelený 

přehled problematiky sexuální agrese z pohledu odborníků jednotlivých 

profesí zabývajících se těmito trestnými činy. Přehled nejdůleţitějších 

kroků při vyšetřování násilného sexuálního deliktu. Moţná úskalí a chyby 

vyšetřování obětí znásilnění. Právní rozbor problematiky definuje postupy 

lege artis při vyšetřování sexuálně motivovaných deliktů. Shrnutí. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Threat assessment: psychologické posuzování nebezpečnosti 

výhrůţek a hrozeb 

Odpovědnost : Ludmila Čírtoková 

Jazyk         : česky \\cze\ 



7 

 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 92-101\\ 

Č. abstraktu : b001593 

 Text : Threat assessment představuje dnes značně různorodou a vnitřně 

zatím málo strukturovanou oblast. Interpretace a vyhodnocení výhrůţek a 

hrozeb obsaţených v řečovém chování, obvykle v textech anonymních 

pisatelů. Odborné vyhodnocení těchto hrozeb je v mnoha ohledech důleţité. 

Moţnosti a limity současného rozpoznání či odlišení planých výhrůţek od 

váţně míněných hrozeb. Teoretické základy threat assessmentu. Závěr. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Úvaha kriminologická 

Odpovědnost : Petr Slunečko 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 6 (2010), s. 19-21\\ 

Č. abstraktu : b001666 

 Text : Autor se zamýšlí nad příčinami neustále rostoucího počtu 

spáchaných trestných činů, který způsobuje, ţe se lidé necítí bezpečně a 

mají pocit, ţe soudy málo trestají. Autor ovšem nevidí příčiny 

neutěšeného stavu v oblasti kriminality v nedůsledné represi, ale naopak 

v chybějící prevenci. Za její podstatnou sloţku povaţuje výchovu, a to 

včetně vyuţívání umění. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Zebra se za tebe nerozhlédne 

Odpovědnost : Eva Broţová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

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

Č. abstraktu : b001619 

 Text : Kaţdoročně na silnicích v ČR umírá několik desítek chodců. Proto 

je bezpečnost chodců v silničním provozu jednou z priorit. Preventivní 

projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne". Cíl tohoto projektu. Počet 

usmrcených chodců při dopravních nehodách (bez ohledu na zavinění). 

Vloţeno       : 21/06/2010   ABD 139/kab 

  

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

Název : Interpretation analytischer Befunde in Blutproben bei passiver 

Cannabisexposition 

Odpovědnost : Stefan W. Toennes, Jörg Röhrich, Cora Wunder 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 225, č. 3-4 (2010), s. 90-98, 1 il., 

lit. 18\\ 

Indexované poznámky : Interpretace analytických nálezů v krevních 

zkouškách při pasivním příjmu cannabisu 

Č. abstraktu : b001655 

 Text : Lidé, v jejichţ krvi byla zjištěna přítomnost cannabinoidů, často 

argumentují tím, ţe jde pouze o následek pasivního přijímání cannabisu. 

Například tetrahydrocannabinol (THC) byl skutečně nalezen v krvi po 

pasivním kouření cannabisu. Roli hraje i dávka THC a velikost místnosti, 

kde došlo k pasivnímu příjmu. Kvantitativní údaje v publikacích z 80.let 

nemohou být bohuţel plně porovnány s výsledky moderních analytických 

metod. Avšak v některých případech, je-li koncentrace THC a THC-
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karboxylové kyseliny v krvi větší neţ 2ng/mL, lze hovořit o úmyslné 

konzumaci psychoaktivní dávky. Stručný přehled studií z 80.let. Kritéria 

pro určování koncentrace cannabinoidů. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Mezinárodní kongres o lyţařském právu 

Odpovědnost : Kateřina Stránská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2010), s. 63-64, 2 il\\ 

Recenze akce       : O lyţařské právu (2010 : Pinzgau, Kaprun/Zell am 

See)   

Č. abstraktu : b001628 

 Text : Ve dnech 23.-30.1.2010 se v oblasti Pinzgau (Kaprun/Zell am See) 

konal kongres O lyţařském právu. 37. kongres se zabýval dvěma stěţejními 

body: odpovědností při lyţařských úrazech v souvislosti s judikaturou 

zabývající se pravidly Mezinárodní lyţařské federace FIS a zároveň 

rekonstrukcí lyţařských úrazů z hlediska zpracovávání znaleckých posudků 

zabývající se touto problematikou. Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Postavení znalce v trestním řízení 

Odpovědnost : Kateřina Přepechalová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 150-151\\ 

Recenze monografie : Postavení znalce v trestním řízení 

Č. abstraktu : b001599 

 Text : Koncem roku 2009 se objevila na trhu 167 s. publikace zabývající 

se postavením znalce v trestním řízení. Publikace je rozdělena do dvou 

částí, a to na teoretickou a část praktickou. V první části byl proveden 

rozbor právní úpravy související s postavením znalce v trestním řízení, a 

to jak z pohledu právní úpravy, tak i ve vztahu k jejím připravovaným 

legislativním změnám. V druhé části jsou zmíněny praktické aspekty a 

vybrané problémy týkající se dané problematiky. Prováděcí vyhláška č. 

37/1967 Sb., de lege lata a de lege ferenda.  

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Příměsi v nelegálních drogách; Identifikace a jejich profil 

Odpovědnost : Martin Kuchař 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010), s. 

43-44\\ 

Č. abstraktu : b001602 

 Text : Problematika "přísad! přítomných v jednotlivých drogách, 

respektive ve směsích návykových látek, které jsou distribuovány na 

ilegálním trhu s narkotiky v ČR. Význam identifikace těchto přísad z 

hlediska kriminalistické taktiky. Vliv na celkovou charakteristiku účinků 

drogy. Závěr. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 
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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 : Zur Reform der gerichtlichen Leichenöffnung in der 

Strafprozessordnung 

Odpovědnost : Markus Parzeller, Reinhard Dettmeyer, Hansjürgen Bratzke 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 225, č. 3-4 (2010), s. 73-80, lit. 

13\\ 

Indexované poznámky : K reformě soudní pitvy v trestním řádu 

Č. abstraktu : b001652 

 Text : Spolkové ministerstvo justice předloţilo návrh reformy paragrafu 

87, odst. 2 německého trestního řádu, týkající se pitvy v kontextu 

trestního řádu se zvláštním zřetelem na personalistiku, účast povolaných 

osob apod. Jako důvod se uvádí především nutnost priority institucionální 

soudní medicíny. Navrhovaná reforma je v podstatě správná, ale vyţaduje 

ještě několik změn, protoţe nevzala v úvahu specifické rysy jednotlivých 

spolkových zemí. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/vs 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

Název : Činnost policistů skupiny dopravních nehod: Právní aspekty 

dopravní nehody 

Odpovědnost : Jindřich Komárek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 2 (2010), s. 30-31, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001631 

 Text : Správné vyřešení dopravní nehody. pro správné posouzení dopravní 

nehody musí policista ovládat mnoho právních předpisů, zejména zákon o 

silničním provozu č. 361/2000 Sb., trestní zákoník č. 40/2009 Sb., 

trestní řád č. 141/1961 Sb. a přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. Další 

právní předpisy. Dopravní nehoda (§ 47). Zákon o pozemních komunikacích 

č. 13/1997 Sb., - dálnice, silnice, místní komunikace a účelová 

komunikace - charakteristiky. Pokračování v příštím čísle. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Komunikace v krizových situacích : 5. díl: Jak zabránit ohroţení 

nezúčastněných osob  

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 2 (2010), s. 26-28, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001630 

 Text : Při komunikacích v krizových situacích nastávají situace, kdy se 

uţ schyluje k přímému násilí proti nějaké další osobě nebo je 

bezprostředně ohroţeno široké okolí, včetně přítomných policistů. Rady, 

jak odvrátit konečný čin pachatele. Dílčí cíle. Aspekty, které mohou 

situaci zhoršit a měli bychom se jim pokud moţno vyhnout. Další klíčové 

činnosti v místě situace. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Mediation in der Polizei - was soll mann damit? 

Odpovědnost : Alexander Segura 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 6 (2010), s. 13-14\\ 

Indexované poznámky : Mediace v policii - k čemu? 

Č. abstraktu : b001586 

 Text : Mezilidské vztahy na policejním pracovišti, konflikty mezi 

kolegy. Mediace jako významná moţnost řešení těchto konfliktů a 

předcházení jim. Názory pro a proti mediaci. Dosavadní zkušenosti 

potřebnost a význam mediace potvrzují. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Mezinárodní Workshop k činnosti antikonfliktních týmů 

Odpovědnost : Veronika Benediktová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 8, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001610 

 Text : Ve dnech 12.-14.4.2010 se uskutečnil v Praze mezinárodní workshop 

pod názvem "Low profile policing"- vyuţívání antikonfliktních týmů. Model 
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"Low profile policing" je v evropských podmínkách v různých modifikacích 

více či méně vyuţíván řadou bezpečnostních sborů. V ČR je vyuţívání týmů 

zaváděno od r. 2006. Účastníci měli v průběhu worshopu moţnost seznámit 

se s českým, ale i německým modelem antikonfliktních týmů a podělit se 

zároveň o své zkušenosti s vyuţíváním "Low profile policing" v praxi.  

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

 

 

Název : Neprůstřelné podprsenky pro německé policistky 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 11, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001613 

 Text : Výroba neprůstřelných podprsenek pro členky německého policejního 

sboru. Všechny podprsenky jsou označeny velkým nápisem "policie". Ţeny - 

policistky mají nárok na tři kusy, které se stanou povinnou součástí 

sluţební výstroje. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Ostře sledované hranice 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 41, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001623 

 Text : Oblast, kde působí český KFOR, je nejobtíţnější v celém Severním 

regionu. Monitorování terénu a rady místním policistům. Problémy v 

regionech. 15. kontingent českého KFOR. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

Název : Agentury v rámci bývalého "druhého pilíře" Evropské unie 

Odpovědnost : Miloslav Havlín 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 114-118, lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b001673 

 Text : Zahraniční politika, bezpečnost a obrana v minulosti patřily i 

nadále patří do okruhu záleţitostí u nichţ členské státy EU zatím 

nespojují svojí národní suverenitu a ponechávají si nad nimi nezávislou 

kontrolu. Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti. Satelitní 

středisko EU. Evropská obranná agentura. Závěr. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právní souvislosti z 

pohledu liberální ekonomie 

Odpovědnost : Dagmar Broţová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Politická ekonomie\. - 58, č. 3 (2010), s. 357-373, lit. 29\\ 

Č. abstraktu : b001678 

 Text : Zákaz diskriminace z hlediska pohlaví ve stávajícím právu ES a v 

ČR. Antidiskriminační soudní praxe v ČR. Vybraná ustanovení 
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antidiskriminačního zákona z hlediska jejich ekonomických důsledků. 

Ukazuje, jaké chování ekonomických subjektů tato ustanovení vynucují a 

zda je toto chování v souladu s ekonomickými pravidly trţní ekonomiky. 

Náčrt východisek vztahu ekonomie a práva. Postavení ţen na trhu práce. 

Závěr. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Charakter a podstata státní správy za principátu 

Odpovědnost : Michal Skřejpek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 13-

21\\ 

Chronologické údaje  : starověk : Římská říše 

Č. abstraktu : b001573 

 Text : Model státní správy za principátu a císařství v Římské říši. 

Dualismus státní správy - republikánské magistratury a císařské úřady. 

Hlavní sloţky a orgány této správy, úkoly a pravomoci. 

Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Činnost policistů skupiny dopravních nehod: Právní aspekty 

dopravní nehody 

Odpovědnost : Jindřich Komárek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 2 (2010), s. 30-31, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001631 

 Text : Správné vyřešení dopravní nehody. pro správné posouzení dopravní 

nehody musí policista ovládat mnoho právních předpisů, zejména zákon o 

silničním provozu č. 361/2000 Sb., trestní zákoník č. 40/2009 Sb., 

trestní řád č. 141/1961 Sb. a přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. Další 

právní předpisy. Dopravní nehoda (§ 47). Zákon o pozemních komunikacích 

č. 13/1997 Sb., - dálnice, silnice, místní komunikace a účelová 

komunikace - charakteristiky. Pokračování v příštím čísle. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Dosaţení dvanáctibodové hranice a (ne)postih podle nové právní 

úpravy 

Odpovědnost : Irena Jeřábková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 6 (2010), s. 15-18\\ 

Č. abstraktu : b001665 

 Text : Článek se zabývá diskutovanou otázkou řízení motorového vozidla 

bez řidičského oprávnění (tento trestný čin jiţ zákoník neobsahuje), 

především však tím, zda a jakým způsobem lze postihovat jednání řidiče, 

který pozbyl řidičské oprávnění pro dosaţení dvanáctibodové hranice a 

přesto jezdí dál. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Ešte raz k posúdeniu (ne)trestnosti dlţníka, ak nepodá návrh na 

vyhlásenie konkurzu 

Odpovědnost : Peter Šamko 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 5 (2010), s. 646-654\\ 

Č. abstraktu : b001590 
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 Text : Polemika s článkem Radovana Blaţka (Just.R., 61/2009, č. 11). 

Nesouhlas se závěry předchozího článku. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Jaká je povaha souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním 

nebo odvoláním tajemníka obecního (městského) úřadu? 

Odpovědnost : Jiřina Chrástová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 11 (2010), s. 407-409\\ 

Č. abstraktu : b001657 

 Text : Pracovněprávní úkony a předpisy veřejného práva v souvislosti s 

otázkou příslušnosti ke jmenování nebo odvolání z funkce tajemníka 

obecního (městského) úřadu. Zákoník práce, zákon o obcích a zákon o 

úřednících k této problematice. Nález Ústavního soudu ČR. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Je nadále nezbytný téměř výlučný "monopol vyšetřování" Policie 

České republiky 

Odpovědnost : Marek Fryšták 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 81-91\\ 

Č. abstraktu : b001592 

 Text : Autor pojednává o orgánech provádějících vyšetřování dle právní 

úpravy obsaţené v trestním řádu. Zamýšlí se v té souvislosti nad tím, zda 

je vhodné a ţádoucí zachovat stávající stav a vyšetřování trestných činů 

policistů téměř výhradně svěřit do rukou Policie ČR, nebo se při přípravě 

nového trestního řádu nechat inspirovat slovenskou právní úpravou a okruh 

těchto orgánů rozšířit. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně 

určité? 

Odpovědnost : Tomáš Břicháček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 6 (2010), s. 576-606\\ 

Č. abstraktu : b001636 

 Text : Základní otázkou, kterou si klade tento článek, je, zda platné 

primární právo při bliţším  pohledu těmto kritériím vyhovuje. Ústavní 

soud dospěl ke kladnému závěru. Hlavní problémové aspekty vymezení 

pravomocí EU. Koncept vnitřního trhu. Vymezení pravomocí finálními 

normami. Právní základy - články 114 a 352 SFEU. Principy subsidiarity v 

kontextu nevýlučných pravomocí. Koncept obecných zásad práva EU. 

Postavení Soudního dvora EU. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Ještě k (ne)trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1.1.2010 

Odpovědnost : František Púry 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 6 (2010), s. 174-177\\ 

Č. abstraktu : b001643 

 Text : Problematika moţného postihu řidičů motorových vozidel, kteří 

vykonávají tuto činnost i poté, co dosáhli celkem 12 bodů, a to za 

účinnosti nového trestního zákoníku, který jiţ neobsahuje skutkovou 
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podstatu trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského 

oprávnění. Rozdílné názory na problematiku trestního postihu. Odnětí 

řidičského oprávnění. Rozhodnutí, jehoţ výkon pachatel maří nebo ztěţuje. 

Reakce na čl. P.Černého v č. 3/2010. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Jsou domyšleny všechny souvislosti? : Souhlas rodiče s osvojením 

není bezproblémový 

Odpovědnost : Senta Radvanová, Petr Smolík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 243-

249\\ 

Č. abstraktu : b001585 

 Text : Proměny sociální funkce osvojení a jejich vliv na vývoj právní 

úpravy. Současná právní úprava osvojení v zákoně o rodině, právní 

postavení rodiče osvojovaného dítěte. Předadopční péče a její procesní 

aspekty. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

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-

governement 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 

 

  

Název : K novému českému kódexu trestného práva hmotného 

Odpovědnost : Darina Ličková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 5 (2010), s. 675-681\\ 

 

Č. abstraktu : b001591 

 Text : V komparaci se slovenským trestním zákonem se článek zaobírá 

některými odbornými zvláštnostmi nového českého trestního zákoníku (zákon 

č. 40/2009 Sb.). Vymezení pojmů trestný čin, duševní porucha, ochranné 

léčení. Zásada subsidiarity trestní represe, princip ultima ratio. 

Některé nové skutkové podstaty trestných činů. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

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

obecném a trestním 

Odpovědnost : Martin Kopecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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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 peius 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 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 : 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 : Lisabonská smlouva a národní parlamenty 

Odpovědnost : František Čakrt 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 4 (2010), s. 3-13\\ 

Č. abstraktu : b001639 

 Text : Úloha národních parlamentů v politickém systému EU. Kontrola 

unijní legislativa na vnitrostátní úrovni, rozvoj meziparlamentní 

spolupráce. Přínos Lisabonské smlouvy pro prohlubování meziparlamentní  

spolupráce a parlamentní kontroly. Koordinace národních parlamentů a 

jejich komunikace s orgány EU. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 
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Název : Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí 

Odpovědnost : Hana Marková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 235-

242\\ 

Č. abstraktu : b001584 

 Text : Finanční samostatnost obcí a obecní rozpočet. Kontrola 

hospodaření a vykazování údajů o rozpočtovém hospodaření. Informační 

systém ministerstva  financí o hospodaření obcí a nakládání s veřejným 

majetkem (ARIS). Přezkoumávání hospodaření obcí, vypořádání výsledku 

hospodaření a schválení závěrečného účtu. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Mezinárodní kongres o lyţařském právu 

Odpovědnost : Kateřina Stránská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2010), s. 63-64, 2 il\\ 

Recenze akce       : O lyţařské právu (2010 : Pinzgau, Kaprun/Zell am 

See)   

Č. abstraktu : b001628 

 Text : Ve dnech 23.-30.1.2010 se v oblasti Pinzgau (Kaprun/Zell am See) 

konal kongres O lyţařském právu. 37. kongres se zabýval dvěma stěţejními 

body: odpovědností při lyţařských úrazech v souvislosti s judikaturou 

zabývající se pravidly Mezinárodní lyţařské federace FIS a zároveň 

rekonstrukcí lyţařských úrazů z hlediska zpracovávání znaleckých posudků 

zabývající se touto problematikou. Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Mnoţství drogy větší neţ malé dle nového trestního zákoníku 

Odpovědnost : Markéta Tukanská 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 134-140\\ 

Č. abstraktu : b001595 

 Text : Článek se zabývá nařízením vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro 

účely trestního zákoníku stanovuje, které rostliny nebo houby obsahují 

omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich mnoţství větší neţ malé, 

a nařízením vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 

stanoví, co se povaţuje za jedy a jaké je mnoţství větší neţ malé u 

omamných, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. 

Vhodnost této právní úpravy, její soulad s právním řádem, vázanost soudu 

nařízeními při posuzování pachatelů a moţný právní omyl pachatele. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Môţe byť vlastníctvo jedovatých ţivočichov trestné? 

Odpovědnost : Radovan Blaţek 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 5 (2010), s. 638-645\\ 

Č. abstraktu : b001589 

 Text : Drţení a chov exotických ţivočichů, kteří mohou být nebezpeční 

svým jedem. Stručná charakteristika základních druhů jedovatých 

ţivočichů: pavouci, škorpioni, stonoţky, hadi. Získávání těchto ţivočichů 

do vlastnictví, trestní odpovědnost drţitele jedovatého ţivočicha, moţné 

přestupky a trestné činy v této souvislosti. Nedostatečná právní úprava 

této problematiky. Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 
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Název : Násilí na předvolebních mítincích z pohledu trestního práva 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michael Kincl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 6 (2010), s. 3-4\\ 

Č. abstraktu : b001662 

 Text : Autoři článku upozorňují na nutnost důsledného stíhání násilí na 

předvolebních mítincích, ale současně nepodléhat pocitu, ţe násilí vůči 

stranickému kandidátovi je "horší" neţ obdobný skutek odehrávající se 

mimo politické dění. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : NATO připravuje novou strategickou koncepci 

Odpovědnost : Antonín Rašek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 3-21, lit. 26\\ 

Č. abstraktu : b001650 

 Text : Globální strategické vládnutí a řízení jako kategorický 

imperativ. Nová strategická koncepce NATO. Proporce mezi obrannou a 

bezpečnostní funkcí. Rozšiřování Aliance. Vztah Aliance a Ruska. NATO a 

Evropská unie. Evropská unie a Lisabonská smlouva v evropské bezpečnostní 

politice. Kritická reflexe. Bezpečnostní politika ČR. Klíčové 

bezpečnostní strategické dokumenty. Bezpečnostní strategie jako politické 

zadání. Struktura strategických dokumentů ČR v oblasti bezpečnosti. 

Závěr. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/kab 

 

  

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 : Notwehreinschränkung - insbesondere bei provoziertem Angriff 

Odpovědnost : Anette Grünewald 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft\. - 122, č. 

1 (2010), s. 51-86, lit. 210\\ 

Indexované poznámky : Omezování nutné obrany - zvláště při vyprovokovaném 

útoku 

Č. abstraktu : b001683 

 Text : Úvod. Stručný historický přehled práva nutné obrany. Argumenty 

pro omezení práva nutné obrany. Empirické, právně srovnávací a 

pragmatické úvahy. Dogmatické a právně-teoretické úvahy. Spor o omezování 

osobní obrany v právním státě. Kritéria omezování nutné obrany při 

vyprovokovaném útoku. 

Vloţeno       : 30/06/2010   ABD 139/vs 
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Název : Nový daňový řád přináší prolomení prekluzivní lhůty v případě 

uplatnění účinné lítosti u daňových trestných činů 

Odpovědnost : Lucie Vorlíčková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 11 (2010), s. 393-396\\ 

Č. abstraktu : b001656 

 Text : Nový daňový řád (účinnost od 1.1.2011) má mimo jiné motivovat 

poplatníky k vyšší daňové poctivosti a ke sníţení daňových úniků 

navázáním lhůt daňového řízení na oblast trestní. Cíle zániku trestnosti 

z důvodu účinné lítosti podáním daňového přiznání v trestním právu 

daňovém a spojení s ustanoveními trestního zákoníku. Jednostrannost 

tohoto provázání a důsledky této jednostrannosti. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

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 neplatnosti rozhodčích doloţek ve prospěch soukromých 

"rozhodčích soudů" 

Odpovědnost : Zuzana Valoušková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2010), s. 35-37, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001627 

 Text : Argumenty, které vedly Vrchní soud v Praze k rozhodnutí o 

neplatnosti rozhodčích doloţek, svěřujících pravomoc k rozhodování 

případných sporů mezi stranami smlouvy soukromým rozhodčím institucím. 

Otázka vykonavatelnosti nálezů rozhodčích soudů. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

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 

(římský principát, josefinské reformy). Některá zahraniční srovnání 

(Irsko, Polsko). Vloţeno       : 10/06/2010   ABD 139/hou 
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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 : Odborný seminář Menšiny a právo v České republice 

Odpovědnost : René Petráš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 6 (2010), s. 663\\ 

Recenze akce       : Menšiny a právo v České republice (2010 : Praha, ČR) 

Č. abstraktu : b001649 

 Text : Dne 29.1.2010 se v Praze konal seminář k aktuálním problémům 

právního postavení národnostních menšin v ČR. Na semináři se rozběhly 

odborné diskuse. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Opustenie dieťaťa a odloţenie dieťaťa z hľadiska trestného práva 

v Slovenskej republike 

Odpovědnost : Jozef Čentéš, Marta Kolcunová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 6 (2010), s. 167-174, 2 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001642 

 Text : Úprava trestného činu opuštění dítěte a odloţení dítěte v SR. 

Stručný historický vývoj trestněprávního postihu zanedbání péče o dítě 

jeho opuštěním. Právní úprava obou trestných činů (opuštění dítěte a 

odloţení dítěte) ve slovenském trestním zákoně a její konfrontace s 

poznatky z rozhodovací praxe orgánů činných v trestním řízení a soudů. 

Srovnání s českou právní úpravou. Návrhy de lege ferenda. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Postavení znalce v trestním řízení 

Odpovědnost : Kateřina Přepechalová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 150-151\\ 

Recenze monografie : Postavení znalce v trestním řízení 

Č. abstraktu : b001599 

 Text : Koncem roku 2009 se objevila na trhu 167 s. publikace zabývající 

se postavením znalce v trestním řízení. Publikace je rozdělena do dvou 

částí, a to na teoretickou a část praktickou. V první části byl proveden 

rozbor právní úpravy související s postavením znalce v trestním řízení, a 

to jak z pohledu právní úpravy, tak i ve vztahu k jejím připravovaným 

legislativním změnám. V druhé části jsou zmíněny praktické aspekty a 

vybrané problémy týkající se dané problematiky. Prováděcí vyhláška č.  
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37/1967 Sb., de lege lata a de lege ferenda.  

Vloţeno       : 17/06/2010   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 : Právní omyl v novém trestním kodexu 

Odpovědnost : Jiří Herczeg 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 6 (2010), s. 5-9\\ 

Č. abstraktu : b001663 

 Text : Jednou z novinek, kterou přinesl trestní zákoník, je ustanovení, 

které výslovně upravuje negativní právní omyl. Obsahem článku je rozbor 

tohoto pojmu a pojmů s ním spojených (skutkový a právní omyl, 

protiprávnost, vědomí protiprávnosti, omluvitelný a neomluvitelný omyl a 

další). Obsahuje i exkurs do zahraničních úprav. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Právověda a státověda 

Odpovědnost : Petr Kroupa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 149-150\\ 

Recenze monografie : Právověda a státověda : úvod do právního a 

státovědního myšlení \\F 29490\ 

Č. abstraktu : b001597 

 Text : Kniha, jejímţ autorem je doc. JUDr. V. Zoubek, CSc., je další z 

řady monografických teoretických publikací v oboru teorie práva a 

státovědy. Řadí se tím do kontinuálního právního a státoprávního myšlení, 
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které je pěstováno nejen na právnických fakultách v ČR a na Slovensku ve 

středoevropské oblasti, ale zasahuje téţ do rozvoje právní propedeutiky 

na vysokých školách bezpečnostního, policejního a bezpečnostně - 

krizového managementu. Autor domýšlí některé globální problémy v oblasti 

klasifikace právních kultur a právních civilizací, stejně tak je přínosem 

extenzivnější klasifikace státních forem a právní geografie. Autor člení 

recenzovanou monografii na dvě části. První část se skládá z 12 kapitol, 

druhá část se skládá z 11 kapitol. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Princip subsidiarity v USA a Německu 

Odpovědnost : Jan Jirásek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 4 (2010), s. 14-20\\ 

Č. abstraktu : b001640 

 Text : Zakotvení práva členských států, jejich parlamentů a některých 

dalších entit podat ţalobu Evropskému soudnímu dvoru pro porušení zásady 

subsidiarity, tj. ţádat řádný přezkum dodrţování tohoto principu 

legislativními orgány EU. Příklad USA a Německa - rozdělení pravomocí 

mezi federaci a státy federace. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Probačná a mediačná sluţba v trestnom konaní 

Odpovědnost : Natália Pifková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 5 (2010), s. 631-637, lit. 8\\ 

Č. abstraktu : b001588 

 Text : Probační a mediační sluţba v trestním řízení (zákon č. 300/2005 

Z.z. a 301/2005 Z.z.), její podstata a smysl jejího výkonu. Humanizace 

přístupu k pachatelům méně závaţných trestných činů. Snaha motivovat 

pachatele k resocializaci a zabránit recidivě trestné činnosti. Výkon 

probačního dohledu a jeho fáze. Mediace v trestním řízení, její základní 

principy a fáze. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Proč je třeba odmítnout zavedení institutu agenta provokatéra do 

českého právního řádu 

Odpovědnost : Josef Nejedlý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 6 (2010), s. 178-181\\ 

Č. abstraktu : b001644 

 Text : Otázka zavedení institutu agenta provokatéra do českého právního 

řádu v souvislosti s bojem proti korupci. Argumentace proti zavedení 

tohoto institutu odkazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva 

a Ústavního soudu ČR ohledně zákazu policejní provokace a provokace 

státních agentů. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

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

Odpovědnost : Radek Visinger 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 6 (2010), s. 10-15\\ 

Č. abstraktu : b001664 
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 Text : Druhá část rozsáhlého materiálu věnovaného problematice způsobů 

rozhodování o předávání odsouzených osob se dotýká např. 

přezkoumatelnosti volné úvahy ministerstva v těchto případech nebo 

diferenciace odsouzených podle podmínek v zemi původu. Na závěr přináší 

několik úvah de lege ferenda nad tímto tématem. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Rozhodování a plánování v rezortu MO 

Odpovědnost : Radek Dubec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 38-46, 3 il., lit. 

17\\ 

Č. abstraktu : b001654 

 Text : Rozhodování je nedílnou součástí sloţkou všech manaţerských 

funkcí. Realizace rozhodování spočívá v plánování. Stav plánování 

činnosti a rozvoje rezortu MO. Vymezení základních pojmů. Plánování 

obrany ČR. Obecně platné právní normy. Strategické dokumenty. Průběh 

procesu dlouhodobého (strategické) plánování. Závěr. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Sexuální agrese - znásilnění z pohledu medicíny a práva 

Odpovědnost : Petr Kovář 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 16, č. 2 (2010)\\ 

Recenze monografie : Sexuální agrese : znásilnění z pohledu medicíny a 

práva 

Č. abstraktu : b001608 

 Text : Se sexuální agresí se setkáváme v mnoha podobách od sexuálně 

motivovaného chování a obtěţování přes napadení, pokus o znásilnění či 

jeho dokonání aţ po sexuálně motivovanou vraţdu. Kniha přináší ucelený 

přehled problematiky sexuální agrese z pohledu odborníků jednotlivých 

profesí zabývajících se těmito trestnými činy. Přehled nejdůleţitějších 

kroků při vyšetřování násilného sexuálního deliktu. Moţná úskalí a chyby 

vyšetřování obětí znásilnění. Právní rozbor problematiky definuje postupy 

lege artis při vyšetřování sexuálně motivovaných deliktů. Shrnutí. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Smluvní právo s církvemi v České republice 

Odpovědnost : Stanislav Přibyl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 6 (2010), s. 623-638\\ 

Č. abstraktu : b001648 

 Text : Smluvní právo s církvemi. Historická zkušenost - Rakouský 

konkordát. Smluvní úprava Modus vivendi (VIVENDI). Práva vyplývající z 

individuální náboţenské svobody: Mezinárodněprávní smluvní záruky. 

Smluvně zajištěný vstup církví do veřejného prostoru: Armáda a vězeňství. 

Smluvně nezajištěný vstup církví do veřejného prostoru. Sociální péče a 

zdravotnictví. Problémy, výzvy. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/kab 
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Název : Společenská nebezpečnost versus společenská škodlivost 

Odpovědnost : Tomáš Durdík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 2 (2010), s. 3-6\\ 

Č. abstraktu : b001680 

 Text : Autor se zabývá jednou z nejvýraznějších změn trestní politiky v 

ČR, promítnutou do nového trestního zákoníku účinného od 1. ledna 2010. 

Je jí opuštění dosavadního materiálního pojetí (materiální definice) 

trestného činu a jeho nahrazení pojetím  formálním. Rozdíl mezi 

společenskou nebezpečností a společenskou škodlivostí. 

Vloţeno       : 25/06/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Společenská škodlivost jako znak správních deliktů 

Odpovědnost : Pavel Mates 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 4 (2010), s. 37-40\\ 

Č. abstraktu : b001641 

 Text : Jestliţe správní orgán na základě zjištěného skutkového stavu 

dospěje k názoru, ţe z okolností případu je zřejmé, ţe jednáním osoby 

obviněné z přestupku vykazujícího formální znaky skutkové podstaty 

přestupku nedošlo k porušení ani k ohroţení právem chráněného zájmu, má 

povinnost, nikoli tedy jen moţnost, řízení zastavit - § 76 odst.1 písm.a) 

zákona o přestupcích. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Stockholmský program pro otevřenou a bezpečnou Evropu a jeho 

význam z pohledu trestního práva a justiční spolupráce v trestních věcech 

Odpovědnost : Jaroslava Novotná, Lucie Kresslová, Michael Švarc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 6 (2010), s. 192-199\\ 

Předmět (korporace)  : Stockholmský program 

Č. abstraktu : b001647 

 Text : Přijetí programu EU pro oblast svobody, bezpečnosti a práva - 

Stockholmský program. Článek je zaměřen na oblast trestního práva a 

zvláště na justiční spolupráci v trestních věcech. Tvorba programu, 

pozice ČR při jeho přípravě. Hlavní myšlenky Stockholmského programu v 

oblasti trestního práva - cíle a prostředky jejich naplnění. Očekávané 

dopady Stockholmského programu v oblasti trestního práva členských států 

EU a v ČR. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/hou 

  

  

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 
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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 : Ústavně právní limity monitoringu telekomunikačního provozu: 

konflikt mezi bezpečností a svobodou 

Odpovědnost : Jiří Herczeg 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2010), s. 22-31, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b001625 

 Text : V souvislostech s bojem proti organizovanému zločinu a terorismu 

se stále znovu objevuje otázka konfliktu mezi svobodou a bezpečností. 

Monitoring elektronické komunikace. Rozhodnutí Spolkového ústavního 

soudu. Poţadavky na bezpečnost dat. Moţnost uchovávání údaje o 

telekomunikačním styku preventivně a bez konkrétního důvodu (podezření). 

Směrnice o datu retention. Právní úprava v ČR. Vyţadování údajů o 

uskutečněném telekomunikačním provozu pro trestní řízení. Ochrana důvěrné 

komunikace. Ochrana při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

Preventivní uchovávání údajů a presumpce neviny. Moţnost podání ústavní 

stíţnosti. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Ústavní meze prostorových odposlechů ke sledování osob a věcí 

podle § 158d trestního řádu 

Odpovědnost : Milan Jelínek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2010), s. 31-33, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001626 

 Text : Dne 27.1.2010 vydal Ústavní soud ČR významný ústavní nález 

týkající se trestního řízení a omezování základních práv a svobod, která 

plynou z trestního řádu, a jimiţ je za určitých předpokladů povolován 

průlom do těchto Ústavou chráněných práv a svobod pouţíváním operativně 

technických prostředků sledováním osob a věcí. Praktické pouţívání 

prostorových odposlechů. Závěry Ústavního soudu. 

Vloţeno       : 22/06/2010   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 

 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 
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Název : Vývoj právní úpravy politických stran na území České republiky : 

nástin 

Odpovědnost : Vladimír Mikule 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Acta Universitatis Carolinae. Iuridica\. - č. 1 (2010), s. 221-

233\\ 

Chronologické údaje  : 1852-současnost 

Č. abstraktu : b001583 

 Text : Postavení politických stran před rokem 1918 a v ústavě z roku 

1920. Zákon o zastavení činnosti a rozpuštění politických stran z roku 

1933. Doba protektorátu a poválečné období. Ústavy z roku 1948 a 1960, 

zákon o Národní frontě. Vývoj po listopadu 1989. Postavení politických 

stran podle mezinárodních dokumentů o lidských právech a v Listině 

základních práv a svobod. Podmínky rozpuštění politických stran nebo 

hnutí Nejvyšším správním soudem. 

Vloţeno       : 14/06/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Zahraniční pracovní migranti v ČR: současný stav a perspektivy 

vývoje 

Odpovědnost : Marina Luptáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 13-16, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001620 

 Text : V období let 1993 - 1996 cílem státní politiky v oblasti 

zaměstnávání cizinců byla dočasná pracovní migrace usměrňovaná podle 

aktuálních potřeb českého trhu práce. Období let 1997 - 1998 lze 

povaţovat za počátek přechodu od liberální k restriktivní migrační 

politice v oblasti zaměstnávání cizinců. Třetí období začíná v roce 1999 

a pokračuje do současnosti a lze ho označit jako periodu kontrolované a 

řízené migrace. Nový zákon o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.). 

Program "Zelené karty". Teorie sociálního kapitálu. Závěr. 

Vloţeno       : 21/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Zákon proti hudebním a filmovým pirátům 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 10, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001615 

 Text : Jeden z nejtvrdších zákonů světa pro potírání pirátského sdílení 

chráněných multimediálních děl nepřivedl Francouze do obchodů. Studie 

mezi dvěma tisícovkami uţivatelů. Zákon se vztahuje pouze na piráty 

navázané na systémy pro sdílení souborů. Výsledky studie. 

Vloţeno       : 21/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Zur Reform der gerichtlichen Leichenöffnung in der 

Strafprozessordnung 

Odpovědnost : Markus Parzeller, Reinhard Dettmeyer, Hansjürgen Bratzke 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 225, č. 3-4 (2010), s. 73-80, lit. 

13\\ 

Indexované poznámky : K reformě soudní pitvy v trestním řádu 

Č. abstraktu : b001652 
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 Text : Spolkové ministerstvo justice předloţilo návrh reformy paragrafu 

87, odst. 2 německého trestního řádu, týkající se pitvy v kontextu 

trestního řádu se zvláštním zřetelem na personalistiku, účast povolaných 

osob apod. Jako důvod se uvádí především nutnost priority institucionální 

soudní medicíny. Navrhovaná reforma je v podstatě správná, ale vyţaduje 

ještě několik změn, protoţe nevzala v úvahu specifické rysy jednotlivých 

spolkových zemí. 

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Zvláštnosti vývoje a uţívání smluvních omezení jako nástroje 

zajištění závazků v českém právu 

Odpovědnost : Alexandr Svetlicinii 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 6 (2010), s. 607-622\\ 

Č. abstraktu : b001637 

 Text : Analýza vývoje smluvních nástrojů (doloţek) pouţívaných inter 

partes jako komplementární způsoby zajištění věřitele. Studie se zabývá 

otázkou, jak nedostatek právní úpravy ovlivňuje vývoj smluvních 

zajišťovacích nástrojů v praxi, zda jej ovlivňuje a v případě, ţe ano, 

jaké zásahy jsou nutné k urychlení a vylepšení tohoto procesu. 

Problematika smluvních doloţek. Analýza zvláštností konkrétní aplikace 

tří hlavních druhů těchto smluvních nástrojů: negativní zástavy, 

klauzule, pari passu a finanční zajištění. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Zvyšování trestní represe v letech 1993 aţ 2008 

Odpovědnost : Jan Wintr, Pavel Raček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 6 (2010), s. 545-575\\ 

Č. abstraktu : b001635 

 Text : Zvláštní části trestního zákona č. 265/2001 Sb. Přehled 

významných změn zvláštní části trestního zákona. Forma novely trestního 

zákona a osoba navrhovatele. Důvody změn trestního zákona obecně. 

Pragmatické, ideologické, populární návrhy. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

MANAGEMENT, BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 
 

 

Název : Právověda a státověda 

Odpovědnost : Petr Kroupa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 2 (2010), s. 149-150\\ 

Recenze monografie : Právověda a státověda : úvod do právního a 

státovědního myšlení \\F 29490\ 

Č. abstraktu : b001597 

 Text : Kniha, jejímţ autorem je doc. JUDr. V. Zoubek, CSc., je další z 

řady monografických teoretických publikací v oboru teorie práva a 

státovědy. Řadí se tím do kontinuálního právního a státoprávního myšlení, 

které je pěstováno nejen na právnických fakultách v ČR a na Slovensku ve 

středoevropské oblasti, ale zasahuje téţ do rozvoje právní propedeutiky 
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na vysokých školách bezpečnostního, policejního a bezpečnostně - 

krizového managementu. Autor domýšlí některé globální problémy v oblasti 

klasifikace právních kultur a právních civilizací, stejně tak je přínosem 

extenzivnější klasifikace státních forem a právní geografie. Autor člení 

recenzovanou monografii na dvě části. První část se skládá z 12 kapitol, 

druhá část se skládá z 11 kapitol. 

Vloţeno       : 17/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Rozhodování a plánování v rezortu MO 

Odpovědnost : Radek Dubec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 38-46, 3 il., lit. 

17\\ 

Č. abstraktu : b001654 

 Text : Rozhodování je nedílnou součástí sloţkou všech manaţerských 

funkcí. Realizace rozhodování spočívá v plánování. Stav plánování 

činnosti a rozvoje rezortu MO. Vymezení základních pojmů. Plánování 

obrany ČR. Obecně platné právní normy. Strategické dokumenty. Průběh 

procesu dlouhodobého (strategické) plánování. Závěr. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Řízení rizik v nefinančních institucích 

Odpovědnost : Hana Scholleová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

Seriál : Politická ekonomie\. - 58, č. 3 (2010), s. 428-432\\ 

Recenze monografie : Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investičním rozhodování 

Indexované poznámky : Řízení rizika v nefinančních institucích 

Č. abstraktu : b001685 

 Text : Kniha "Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investičním rozhodování" je určená primárně finančním manaţerům 

podnikohospodářské sféry a studentům ekonomických vysokých škoíl. Kniha 

obsahuje 11 kapitol, které jsou rozděleny do čtyř větších logických 

celků. Stručný popis čtyř celků knihy. Publikace obsahuje také přílohy. 

Na konci kaţdé kapitoly je kromě shrnutí uvedena i literatura, která se 

dotyčné kapitoly týká. 

Vloţeno       : 30/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Řízení rizik v procesu stravovacích sluţeb 

Odpovědnost : Aleš Komár, Boris Šroll 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 133-148, 8 il., 11 

tab., lit. 23\\ 

Č. abstraktu : b001676 

 Text : Analýza současného stavu procesu stravovacích sluţeb, definování 

moţných hrozeb vzniku škody, poškození, zničení, ztráty případně jiného 

nezdaru a přiblíţení systémového přístupu k řízení rizik. Materiál a 

metody. Stupnice dopadu rizika. Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika. 

Výsledky a diskuse. Identifikace rizik. Počty rizik v jednotlivých 

aktivitách. Hodnocení rizik. Statistické vnímání rizik. Mapa rizik v 

procesu stravovacích sluţeb. Závěr. 

Vloţeno       : 24/06/2010   ABD 139/kab 
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Název : Teroristické útoky v Moskvě a bezpečnost metra 

Odpovědnost : Václav Čihák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 2 (2010), s. 36, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001633 

 Text : Teroristické útoky v moskevském metru. K činům se přihlásil vůdce 

islámských povstalců na severním Kavkazu Doku Umar. V posledních 20 

letech bylo celosvětově provedeno několik teroristických útoků v metru. 

Bezpečnost praţského metra. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Vojenský rozhodovací proces a pokročilé metody manaţerského 

rozhodování 

Odpovědnost : Pavel Zůna 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 2 (2010), s. 22-37, 11 il., lit. 

9\\ 

Č. abstraktu : b001651 

 Text : Pojem rozhodování. Problém vojenských rozhodovacích procesů. 

Vojenský rozhodovací proces a subjektivní hodnocení klíčových faktorů 

majících vliv na funkci utility. Vojenský multikriteriální rozhodování a 

výběr varianty činnosti v průběhu operačního plánovacího procesu. 

Praktické pouţití. Třísloupcový formát zhodnocení mise. Upravený model 

fuzzy logika. Porovnání výsledků ze štábních nácviků CZE/SVK EU BG. 

Závěr.  

Vloţeno       : 23/06/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : "Zakuklenci" neustále v akci 

Odpovědnost : Eva Broţová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 6 (2010), s. 2-5, 11 il\\ 

Č. abstraktu : b001609 

 Text : Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. 

města Prahy je nedílnou součástí bezpečnostního systému ČR. Historie SPJ 

(Stálá pořádková jednotka). Výběr uchazečů. Výcvik a trénink SPJ. 

Dokumentační skupina. Krizové vyjednávání. Operační středisko. Čestná 

jednotka. Bezpečnostní opatření v rámci sportovního utkání. 

Vloţeno       : 18/06/2010   ABD 139/kab 

  

  

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

Název : Činnost HZS Jihomoravského kraje v oblasti informování 

obyvatelstva při přípravě na mimořádné události 

Odpovědnost : Miroslav Menšík, Dana Trubačová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 5 (2010), s. 20-22, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001495 

 Text : Jedním z klíčových prvků v oblasti ochrany obyvatelstva je 

připravenost odborné i laické veřejnosti ke zvládání mimořádných 

událostí. Činnost HZS Jihomoravského kraje byla v uplynulých třech letech 
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zásadně změněna a rozšířena v oblasti informování a přípravy laické 

veřejnosti na mimořádné události. Program Hasík pro základní a střední 

školy. Projekt "Vaše cesty k bezpečí". Poskytování informací seniorům. 

Závěr. 

Vloţeno       : 26/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Moţnosti vzniku závaţných havárií ve Středočeském kraji 

Odpovědnost : Miroslav Behina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 5 (2010), s. 23-26, 5 il., 3 tab\\ 

Č. abstraktu : b001496 

 Text : Pozornost sniţování rizik ve Středočeském kraji. Jedním ze zdrojů 

rizik ohroţení, která nás na území Středočeského kraje obklopují, jsou 

potenciální zdroje rizika vzniku závaţných havárií v průmyslu, dopravě a 

infrastruktuře. Stacionární zdroje rizik. Rizika při přepravě 

nebezpečných látek. Přehled závaţných havárií na území Středočeského 

kraje. Poznatky z kontrolní činnosti. Závěr. 

Vloţeno       : 26/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Resuscitace pacienta s polytraumatem posádkou rychlé zdravotnické 

pomoci 

Odpovědnost : Oldřich Škorňák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Rescue report\. - č. 2 (2010), s. 16-18, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b001629 

 Text : Polytraumata jsou traumatická postiţení dvou a více orgánových 

systémů, která bezprostředně ohroţují ţivot poraněného narušením 

základních vitálních funkcí - dýchání, krevního oběhu a vědomí. Vyšetření 

a ošetření pacienta na místě události. Role zdravotnických záchranářů. 

Vyšetření pacienta. Kasuistika z praxe. Závěr. 

Vloţeno       : 22/06/2010   ABD 139/kab 
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