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V říjnovém šetření jsme respondentům položili několik otázek souvisejících
s bezpečností a kriminalitou - ptali jsme se na jejich spokojenost s činností
policie a na jejich názor na výši trestů, které v současnosti udělují soudy.
Výsledky ukázaly, že s tím, jak se policie stará o pořádek a bezpečí občanů v
místě bydliště, je spokojeno 55 % respondentů (sečteme-li odpovědi velmi
spokojen a docela spokojen). Za docela nebo velmi nespokojené s činností policie
v místě bydliště se označilo 40 % dotázaných.1
Tabulka 1: Spokojenost s činností policie v místě bydliště (v %)
Velmi spokojen
Docela spokojen
Docela nespokojen
Velmi nespokojen
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“.

5
50
30
10

Časová řada dat z kontinuálního šetření CVVM (viz graf 1) ukazuje, že
spokojenost veřejnosti s činností policie v místě bydliště kulminovala v roce
2000, kdy se za spokojené označilo 63 % respondentů. Současná spokojenost
odpovídá stavu v letech 1998-2000, v nichž svou spokojenost s prací policie
v místě bydliště vyjadřovalo stabilně 56 % dotázaných.

1
Otázka: "Jste spokojeni s činností policie v místě vašeho bydliště?" Nabídka odpovědí: velmi
spokojen, docela spokojen, docela nespokojen, velmi nespokojen, neví.
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Graf 1: Vývoj spokojenosti s činností policie v místě bydliště
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Pozn.: V grafu jsou uvedeny kladné odpovědi respondentů. Dopočet do 100 % u jednotlivých údajů
tvoří negativní hodnocení + odpověď „neví“.

Větší nespokojenost v letošním říjnovém šetření deklarovali oslovení v souvislosti
s činností policie v České republice celkově, 41 % jich uvedlo, že jsou velmi nebo
docela spokojeni, 55 % pak, že jsou docela nebo velmi nespokojeni.2
Tabulka 2: Spokojenost s činností policie – v ČR (v %)
Velmi spokojen
2
Docela spokojen
39
Docela nespokojen
41
Velmi nespokojen
14
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“.
II. Jak respondenti hodnotí rozhodování justice
V otázkách trestů3, které v současné době udělují soudy, byli dotázaní nejvíce
skeptičtí k rozhodnutím soudců u násilné trestné činnosti – 83 % z nich se
domnívá, že tresty v této oblasti jsou nízké, pouze 12 % dotázaných soudí, že
tresty udělované za násilnou trestnou činnost jsou přiměřené, a podle jednoho
procenta oslovených jsou naopak vysoké (viz tabulku 3).
Tabulka 3: Jaké jsou současné tresty – násilná trestná činnost (v %)
Vysoké
1
Přiměřené
12
Nízké
83
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“.

2

Otázka: "Jste spokojeni s činností policie v České republice celkově?" Nabídka odpovědí: velmi
spokojen, docela spokojen, docela nespokojen, velmi nespokojen, neví.
3
Otázka: „Myslíte si, že tresty, které v současnosti soudy udělují, jsou v následujících oblastech
trestných činů vysoké, přiměřené nebo nízké?“ Respondenti hodnotili oblasti 1) násilná trestná
činnost, 2) hospodářská kriminalita a 3) obecná kriminalita.
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Také tresty udělované v souvislosti s hospodářskou kriminalitou hodnotí většina
oslovených (64 %) jako nízké. Za přiměřené je označilo 24 %, za vysoké 4 %
respondentů (viz tabulku 4).
Tabulka 4: Jaké jsou současné tresty – hospodářská kriminalita (v %)
Vysoké
4
Přiměřené
24
Nízké
64
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“.
Co se týče justičních rozhodnutí u případů z kategorie „obecná kriminalita“, 55 %
dotázaných se domnívá, že tresty v této oblasti jsou nízké, podle 34 % jsou
přiměřené a 3 procenta respondentů sdělila, že jsou vysoké (viz tabulku 5).
Tabulka 5: Jaké jsou současné tresty – obecná kriminalita (v %)
Vysoké
3
Přiměřené
34
Nízké
55
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“.
Analýza ukázala, že neexistuje silná korelace mezi sociodemografickými
charakteristikami souboru dotazovaných a způsobem, jakým se k otázkám
spokojenosti s činností policie a hodnocení v současnosti udělovaných trestů
vyjadřovali.
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