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Počátkem června se CVVM pokusilo o určení rozsahu tzv. latentní kriminality,
tj. případů, které postižení občané policii neoznamují, a zůstávají tedy
neevidovány.
Celkové výsledky dokládají velký počet vloupání do automobilů - takovou
zkušenost absolvovalo během posledních dvanácti měsíců 17 % respondentů
nebo jiných členů jejich domácností. 1 Rozšířené jsou rovněž krádeže v hodnotě
do 3 000 Kč (16 %). Asi každý desátý dotázaný sdělil, že po něm či po jiném
členu jeho domácnosti byl požadován úplatek (11 %), byla mu odcizena suma či
předměty v hodnotě nad 3 000 Kč (10 %) a vykradena chata či chalupa (9 %).
Poměrně často se vyskytují i finanční podvody, jejichž obětí se stalo 8 % občanů.
Sedm procent respondentů dále vypovědělo o tělesném napadení. Dům či byt
byl vykraden rovněž sedmi procentům a šesti procentům byl odcizen automobil.
Informaci o sexuálním obtěžování jich samotných nebo jejich blízkých poskytla
ve výzkumu čtyři procenta dotázaných (viz tabulka).
Zjištěné údaje vypovídají o existenci značného počtu policejně neevidovaných
trestných činů. Potvrzuje se, že většinou skryté zůstává vyžadování úplatků,
finanční podvody a sexuální delikty. Nejméně často se
přitom oznamuje
vyžadování úplatků, kde poměr nahlášených a nenahlášených případů činí 1 :
10. Zřídkakdy lidé ohlašují také finační podvody - příslušný poměr činí 1:3;
obdobnou situaci registrujeme i v souvislosti se sexuálním obtěžováním.
Vyrovnaný
poměr mezi nahlášenými a nenahlášenými činy byl zjištěn u
fyzických napadení a krádeží v hodnotě do 3 000 Kč, kde zhruba na jeden případ
oznámený připadá jeden neoznámený.
Ostatní zkoumané typy deliktů již občané zpravidla policii sdělují, ale i zde - s
výjimkou krádeží automobilů - existuje značná část těch, kteří ji nevyhledají.
Tak podle tohoto výzkumu bývá neevidováno asi 50 % případů vloupání do
automobilů, krádeží v hodnotě nad 3 000 Kč, vykradení bytů či domů a
rekreačních obydlí.
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Otázka: "Staly se Vám nebo členům vaší domácnosti minulých 12 měsících tyto činy:…" - viz
tabulka. Nabídka odpovědí: 1. ne, 2. ano, nahlásil to policii, 3. ano, ale nenahlásil to policii, 4.
neví, 5. netýká se.
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Staly se Vám nebo členům vaší domácnosti
v uplynulých 12 měsících tyto činy?
(odpovědi v %)

vloupání do automobilu
krádež do 3 000 korun
vyžadování úplatku
krádež nad 3 000 korun
vykradení chaty, chalupy
podvod s finanční újmou
fyzické napadení
vykradení domu, bytu
krádež automobilu
sexuální obtěžování

CELKEM

Z TOHO:
NAHLÁSILI
TO POLICII

NENAHLÁSILI
TO POLICII
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Lze konstatovat, že informace získané od jednotlivých skupin dotázaných jsou v
souladu s údaji oficiálních policejních statistik. Ve výzkumu totiž nejčastěji
vypovídali o svých zkušenostech s kriminalitou obyvatelé velkoměst, zvláště
Prahy, dále středočeši a západočeši. Oběťmi se dále v nadprůměrné míře stávali
- dle vlastního sdělení - podnikatelé, z hlediska ukončeného vzdělání
vysokoškoláci a celkově lidé s lepší životní úrovní. Ukázalo se rovněž, že zvláště
Pražané a podnikatelé méně často incidenty policii oznamují.
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