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Důvod realizace, způsob provedení, cíl

• plnění jednoho z úkolů „Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2012 až 2015“
• dotazováno 3 080 respondentů; 220 v každém
kraji včetně hl. m. Prahy; výstupy jsou
využitelné dle krajů
• Výstupy budou sloužit k:
– tvorbě Koncepce prevence kriminality PČR a MV
– tvorbě krajských koncepcí prevence kriminality;
koncepcí a praktických opatření měst a obcí
– vyšší efektivitě preventivních opatření (krajů, obcí a
PČR) podporovaných z rozpočtu MV v rámci
„Programu prevence kriminality"
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Signální zpráva / základní zjištění
• signální zpráva – prosinec 2012 (CD a text v
podkladech)
• podrobná interpretace – I. čtvrtletí 2013; Institut pro
kriminologii a sociální prevenci
• Zjištění:
– nejlépe lidé hodnotí práci Policie ČR a obcí, následuje obecní
policie a státní zastupitelství, nejhůře lidé hodnotí práci soudů;
– nejúčinnějšími preventivními opatřeními jsou: snížení
nezaměstnanosti, programy k léčení drogově závislých, zvýšení
počtu policistů na ulicích, větší množství bezpečnostních kamer
v ulicích, rozvoj klubů pro rizikovou mládež, osvětlení
nebezpečných míst;
– bezpečnostním rizikem zvyšujícím kriminalitu je dle občanů
zneužívání drog a alkoholu, korupce, bezdomovectví, vznik
ghett, nezaměstnanost a chudoba.
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Míra ohrožení obyvatel
(čím větší písmo tím větší pocit ohrožení)
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Míra ohrožení majetkovou kriminalitou
Procenta udávají podíl
respondentů, kteří si
myslí, že by se mohli v
následujících 12 měsících
stát obětí majetkové
kriminality (T3B – součet
odpovědí 4+5+6 ze škály
1 zcela vyloučené až 6
téměř jisté).
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Míra ohrožení násilnou kriminalitou
Procenta udávají podíl
respondentů, kteří si
myslí, že by se mohli v
následujících 12 měsících
stát obětí násilné
kriminality (T3B – součet
odpovědí 4+5+6 ze škály
1 zcela vyloučené až 6
téměř jisté).
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