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Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019   
Scheinost, M. a kol.    

 

Publikace vychází z existujících statistických údajů ze statistik justičních 

(soudy, státní zastupitelství), policejních a vězeňských, dále dat ze statistik 

Probační a mediační služby, údajů k prevenci kriminality, kde je zdrojem 

Ministerstvo vnitra ČR, údajů k trestné činnosti cizinců a migraci (zdroj Policie 

ČR). Využity jsou také vybrané údaje z výzkumu názorů občanů na prevenci 

kriminality a další otázky, opakovaně realizovaného ve spolupráci Ministerstva 

vnitra ČR a IKSP a údaje, zjišťované ve výzkumech Centra pro výzkum 

veřejného mínění. Dalším zdrojem k analýze jsou kromě uvedených dat rovněž 

poznatky získané z vlastních výzkumů a studií IKSP a z expertních vyjádření 

oslovených odborníků z řad Policie ČR a také z řad justice. Kromě soustředění 

a zpracování dostupných dat ke stavu a vývoji kriminality a trestní politiky 

obsahuje analýza komentáře k vývojovým trendům spolu s nárysem možných 

faktorů, které tyto vývojové řady ovlivňují. 

 

 
Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě 
Vlach, J., Kudrlová, K., Paloušová, V. 

 

Spolu s rozvojem informačních a komunikačních technologií 

a rozšiřováním jejich využití se objevují i nové podoby kriminality, 

přičemž její tradiční formy využívají nových prostředků. Publikace 

přináší poznatky z výzkumu zaměřeného na vybrané oblasti 

kyberkriminality, zejména tzv. počítačové trestné činy (§ 230-232 TZ). 

Jde především o výsledky analýzy trestních spisů, zahrnující též několik 

podrobněji zpracovaných tematických oblastí. Součástí publikace jsou 

také vybrané poznatky získané studiem zahraniční i domácí odborné 

literatury a relevantních dokumentů, analýzou právní úpravy a příslušné 

judikatury, dostupných statistických údajů, jakož i konzultacemi 

s několika odborníky. Autoři také stručně informují o probíhajícím 

dotazníkovém šetření zaměřeném na zkušenosti obyvatel České 

republiky s vybranými jevy v on-line prostředí. 



Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, 

význam, efektivita    
Rozum, J. a kol. 

 

Monografie přináší shrnutí hlavních poznatků z výzkumu, zaměřeného 

na problematiku zpráv probačních pracovníků před rozhodnutím 

o uložení alternativního trestu, které slouží jako podklad pro jejich 

efektivní ukládání. Sumarizuje poznatky o zprávách probačních 

pracovníků k možnostem uložení trestů obecně prospěšných prací 

a trestu domácího vězení. Publikace shrnuje výsledky výzkumu o vlivu 

informací obsažených ve zprávách na uložení, resp. na úspěšný výkon 

uloženého alternativního trestu a následnou kriminální recidivu 

odsouzených. Publikace seznamuje i s výsledky analýzy názorů a postojů 

soudců, státních zástupců a probačních pracovníků k problematice zpráv. 

V závěru monografie jsou formulovány doporučení ke zlepšení aplikace 

a dalšímu rozvoji zpráv před rozhodnutím o uložení trestu.   
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Globální studie o pašování migrantů 2018 

 

Studie připravená Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni 

(UNODC) se nezaměřuje na migraci samotnou jako sociální jev, ale 

specificky na fenomén pašování migrantů. Pašování migrantů je jedním 

z významných zdrojů zisku organizovaného zločinu. Studie se opírá 

o Protokol proti pašování migrantů, který doplňuje Úmluvu OSN proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu. Do překladu byla zařazena část 

studie, obsahující Globální přehled a část, která se vztahuje k Evropě. 

Shrnuje a současně analyzuje poznatky k povaze a rozsahu pašování, 

mapuje hlavní trasy pašování, používané praktiky, profily migrantů 

i pašeráků a také rizika, jimž jsou pašovaní migranti vystaveni. 

Upozorňuje na některé podstatné aspekty, např. na skutečnost, že 

pašovaní migranti jsou sice v určitém smyslu klienty, ale také oběťmi 

pašeráků, zdrojem jejich velmi významných výdělků a předmětem 

nezřídka bezohledného až brutálního zacházení, vyplývajícího 

ze zneužívání jejich postavení. 

 

 

 

 

Plné texty všech publikací jsou volně dostupné na webu Institutu pro kriminologii 

a sociální prevenci www.kriminologie.cz v sekci Publikační činnost. 
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