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Studie
Zaměstnání jako faktor desistence
Tomášek, J. a kol.

Publikace shrnuje poznatky z výzkumného projektu zaměřeného na vztah
mezi zaměstnáním a procesem ukončování kriminální kariéry. Kromě
přehledu nejvýznamnějších kriminologických teorií představuje závěry
vlastního empirického šetření. Jeho součástí bylo ověření účinnosti
programu neziskové organizace RUBIKON Centrum, který pomáhá
osobám s trestní minulostí najít pracovní uplatnění, a dále kvalitativní
narativní analýza a expertní dotazníkové šetření mezi vězeňskými
sociálními pracovníky, sociálními kurátory, pracovníky kontaktních
středisek Úřadu práce a vedoucími středisek Probační a mediační služby.
Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended
and revised edition)
Karabec, Z., Vlach, J., Hulmáková, J. et al.

Třetí vydání publikace Criminal Justice System in the Czech Republic
poskytuje aktualizovaný přehled o systému trestní justice v České
republice. Uceleným způsobem charakterizuje právní úpravu trestního
práva hmotného a trestního práva procesního, včetně poměrně
podrobného popisu systému sankcí, jejich ukládání a výkonu. Zabývá se
však i specifiky právní úpravou u mladistvých pachatelů a právnických
osob. Pozornost je také zaměřena obecně na organizaci české soudní
soustavy, dále na podmínky výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody, organizaci vězeňského systému, problémy ve vězeňství a
situaci v oblasti postpenitenciární péče v České republice. Věnuje se též
otázkám reformy trestního práva, a to především v oblasti rekodifikace
trestního řádu, dále analýze aktuálních trendů v oblasti registrované
kriminality a trestní a sankční politiky v České republice a přináší
základní informace o vybraných výzkumech Institutu pro kriminologii a
sociální prevenci v této oblasti. Je primárně určena jako základní přehled
o systému českého trestního práva, trestní justice a aktuálních trendech v
oblasti trestní politiky v ČR pro zahraniční odbornou veřejnost.

Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu
Budka, I.

Publikovaná studie je výstupem výzkumného úkolu „Organizovaný
zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory,
vybrané aktivity a právní nástroje postihu“. Soustřeďuje se hlavně na
účinnost vybraných nástrojů trestního práva (z nich zejména operativně
pátracích prostředků a dále na problematiku využití odposlechů jako
důkazů v soudní praxi) při potírání organizovaného zločinu, ale v širším
kontextu i na další instituty českých „mimotrestních“ právních norem,
které postup orgánů při potírání organizovaného zločinu formují, někdy i
úspěšněji. Protože nejúčinnějšími prostředky v boji proti všem formám
organizovaného zločinu, který se zaměřuje na zisk, jsou opatření a
nástroje, kterými se přímo identifikuje, zajistí a odčerpá výnos z trestné
činnosti, práce poukazuje i na některé možnosti skrývání majetku a jeho
anonymizaci a s tím související zastírání struktur skutečných vlastníků.
Výsledky výzkumu jsou adresovány především pracovníkům policie a
justice, v širším pojetí i pracovníkům státní správy, případně politikům.
V širším společenském kontextu mohou být výsledky využívány při
koncipování politiky pro oblast závažné kriminality, zejména
organizovaného zločinu a závažné ekonomické kriminality. Podle
charakteru výzkumných zjištění a doporučení mohou být výsledky
využity i v legislativním procesu k úpravám příslušných právních norem.
Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic
(selected results of research activities of IKSP in the years
2012–2015)
Zeman, P. (ed.)

Publikace představuje výzkumnou činnost Institutu pro kriminologii a
sociální prevenci v letech 2012-2016. Přináší shrnutí výsledků
výzkumných úkolů, řešených v uvedeném období, a to v členění podle
základních tematických okruhů – trestní politika a justice, závažná
trestná činnost, trendy kriminality, prevence kriminality, penologický
výzkum. Kniha v anglickém jazyce, určená především zahraniční
odborné veřejnosti a dalším zájemcům o poznatky z kriminologického
výzkumu v ČR, obsahuje resumé více než dvou desítek odborných
monografií, vzniklých v rámci řešení uvedených výzkumných úkolů a
vydaných v ediční řadě IKSP STUDIE. Navazuje na podobné
anglojazyčné přehledy výzkumných výsledků IKSP, které byly vydány v
letech 2003, 2005, 2009 a 2012.

Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016
Diblíková, S., Hulmáková, J., Karban, M., Martinková, M., Scheinost, M.,
Večerka, K.

Tradiční publikace interpretuje základní informace získané ze statistik
Policie ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR o trestné činnosti na našem
území, a analyzuje její vývojové trendy do roku 2016. Popisuje strukturu
kriminality, geografické ukazatele a změny oproti roku předchozímu a za
posledních zhruba deset let. Obsahuje data o známých pachatelích v
členění podle pohlaví, věku, recidivy. Zabývá se též vývojem trestní a
sankční politiky v České republice, zejména trendů u osob stíhaných,
obžalovaných a odsouzených; aplikací zkráceného přípravného řízení a
odklonů, strukturou sankcí i tzv. prison indexem. Věnuje se také hlouběji
dvěma specifickým kategoriím pachatelů a jimi páchané trestné činnosti a to osobám do 18 let věku a cizincům. Zmapováno je rovněž působení
Probační a mediační služby ČR v oblasti výkonu alternativních trestů.
Publikace dále prezentuje některé informace o obětech kriminality a
údaje o sebevraždách. Odbornou knihu doplňuje řada grafů, tabulek a
časové řady vybraných ukazatelů kriminality.
Prameny
United Nations Office on Drugs and Crime: Mezinárodní
klasifikace trestných činů pro statistické účely

Publikace je českým překladem dokumentu UNODC s názvem
„International Classification of Crime for Statistical Purposes“, který
představuje výstup ze stejnojmenného projektu, zaměřeného na vytvoření
klasifikace trestných činů, založené na mezinárodně dohodnutých
konceptech, definicích a zásadách. Cílem projektu je zvýšit
konzistentnost a mezinárodní srovnatelnost kriminálních statistik, a jejich
využitelnost k analytickým účelům na národní i mezinárodní úrovni.
Dokument obsahuje informace o důvodech, historii a průběhu řešení
projektu ICCS, a podrobně rozebírá principy a aplikační postupy
vytvořené statistické klasifikace. Zahrnuje též samotnou klasifikaci v
kompletní podobě. V příloze se věnuje problematice srovnatelnosti dat o
kriminalitě, míry oznamování a odhalování trestných činů, a pravidel
zaznamenávání a počítání trestných činů.
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