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Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho vybraných forem
Scheinost, M. a kol.

Monografie vychází z výsledků projektu „Organizovaný zločin na území
České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a
právní nástroje postihu“. Projekt pokračoval v identifikaci možných
společenských vlivů, rizik a kriminogenních faktorů, které mohou
ovlivňovat vznik, utvářeni a působeni forem a aktivit organizovaného
zločinu. Pokračovalo také sledování vývoje aktivit a struktur
organizovaného zločinu na území ČR. S ohledem na aktuální problém
současné doby se projekt zaměřil i na fenomén migrace a zejména na
analýzu dostupných pramenů k aktivitám organizovaného zločinu ve
vztahu k nelegální migraci. Předmětem pozornosti byly rovněž dopady
projevů nelegální migrace na společnost, především na názory veřejnosti
a obavy z kriminality. Jako součást projektu byla zpracována studie
organizovaného zločinu na Ukrajině, zejména s ohledem na některé
důsledky, které aktivity ukrajinského organizovaného zločinu mají i na
Českou republiku. Vzhledem k mimořádné závažnosti se výzkum také
věnoval tzv. metanolové aféře. Ke zpracování této studie byla použita
síťová analýza jako relativně nový přístup ke studiu organizovaných
kriminálních aktivit.
Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017
Diblíková, S. (Ed.)

Tradiční publikace interpretuje základní informace získané ze statistik
Policie ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR o registrované trestné
činnosti na našem území a analyzuje její vývojové trendy do roku 2017.
Popisuje strukturu kriminality, geografické ukazatele a změny oproti
roku předchozímu a za posledních 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; využíváním odklonů s
restorativními prvky, strukturou ukládaných sankcí a možnými příčinami
změn ve sledovaném období. Věnuje se také hlouběji dvěma specifickým
kategoriím pachatelů a jimi páchané trestné činnosti - a to osobám do 18

let věku a cizincům. Přináší též výstupy z každoročního expertního
šetření k základním charakteristikám organizovaných zločineckých
skupin na území ČR. Experti se vyjadřují ke stupni organizovanosti
skupin, k hlavním činnostem, podílu a zapojení externistů, žen a cizinců.
Prezentovány jsou i vybrané poznatky z výzkumu IKSP o míře
viktimizace obyvatel sledovanými delikty, včetně bližších informací,
jako je např. osoba pachatele či čas a místo incidentu. Zároveň se zabývá
tématem oznamování deliktů a spokojenosti obětí s prací policie.
Odbornou knihu doplňuje řada grafů, tabulek a časové řady vybraných
ukazatelů kriminality.
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