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Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007
(včetně zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na 
rok 2003) 

II.
Předkládací zpráva

Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007 (dále jen “Strategie” se předkládá na základě 
usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2003 č. 362 (ke Zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2001-2003 za rok 2002, včetně stanovení 
priorit na rok 2003 a Program partnerství).

Strategii předkládá první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda Republikového 
výboru pro prevenci kriminality (dále jen “Republikový výbor”), jehož členy jsou Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Nejvyšší státní zastupitelství, Policejní 
prezidium ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Rada vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity.

Materiál byl zpracován z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru a 
prošel řádným připomínkovým řízením. Po zapracování připomínek byla Strategie 
projednána a schválena dne 25. března 2004 Republikovým výborem a doporučena 
k předložení vládě České republiky. Cílem materiálu je určit priority preventivní politiky na 
příští období a stanovit způsoby, jak budou Republikovým výborem a věcně příslušnými 
resorty naplňovány. Materiál současně podává informaci o dosažených výsledcích preventivní 
politiky, která je v České republice systematicky vytvářena a realizována od roku 1996. 

Struktura materiálu

Materiál se skládá z šesti částí: Návrh usnesení (I), Předkládací zpráva (II), Strategie 
prevence kriminality na léta 2004-2007 (III), Úkoly vyplývající ze Strategie prevence 
kriminality na rok 2004 (IV), Výsledky připomínkového řízení (V) a Přílohy (VI).

Strategie prevence kriminality na léta 2004- 2007 stanovuje priority a z nich vyplývající 
úkoly Republikového výboru a resortů v něm zastoupených na další období. Je doplněna o 
konkrétní úkoly na rok 2004, včetně uvedení finančních prostředků vyčleněných v kapitole 
Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu a v resortních rozpočtech. 

Ke Strategii se vztahují tři přílohy:

Příloha č.1 

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminalit na léta 2001-2003 (dále jen 
“Zpráva”) poskytuje přehled a hodnocení realizovaných aktivit Republikového výboru a resortů 
v něm zastoupených v letech 2001-2003. To se týká zejména zkvalitňování podmínek realizace 
programů prevence kriminality na místní a centrální úrovni a čerpání finančních prostředků 
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vyčleněných na jejich podporu ze státního rozpočtu.

Příloha č.2 

Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím na výdaje realizované v rámci Strategie 
prevence kriminality v roce 2004. 

Příloha č.3 

Statut a jednací řád Republikového výboru pro prevenci kriminality předkládaný v souvislosti 
s aktualizací některých ustanovení a doplněný o nového člena výboru Ministerstvo dopravy.

Ke Zprávě uvedené v příloze č. 1 se vztahuje pět příloh:

Příloha č.4 

Přehled projednaných témat a materiálů v Republikovém výboru pro prevenci kriminality za léta 
2001-2003.

Příloha č.5 

Přehled plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2001-2003 za rok 2003. 

Příloha č.6 

Metodika přípravy Programu prevence kriminality na místní úrovni - partnerství. 

Příloha č.7 

Přehled přidělených finančních prostředků vyčleněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
státního rozpočtu na Programy prevence kriminality na místní úrovni v letech 2001-2003.

Příloha č. 8

Přehled usnesení vlády České republiky k prevenci kriminality a k materiálům zpracovaným 
Republikovým výborem pro prevenci kriminality v letech 1993-2003. 

Usnesení vlády České republiky je formulováno v souladu s uvedenými úkoly. V zásadě se 
jedná o úkoly pro jednotlivé ministry, které umožňují další rozvoj a zkvalitňování systému prevence 
kriminality v České republice, a jeho praktickou realizaci na místní úrovni (metodické vedení a 
finanční podpora ze státního rozpočtu). Ministru vnitra a předsedovi Republikového výboru pro 
prevenci kriminality je uloženo pravidelně informovat vládu o realizaci preventivní politiky.

Shrnutí materiálu

� Úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality na léta 2001-2003 byly splněny. 
V České republice je vytvořen systém prevence kriminality, který je koordinován 
Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Systém tvoří resortní preventivní programy, 
programy prevence kriminality na místní úrovni, informační a dotační systém. Státní orgány 
plní úlohu koncepční, legislativní, metodickou, informační a částečně ekonomicko-podpůrnou. 
Za realizaci preventivních programů na místní úrovni odpovídají obce.

� Navrhovaná Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007 vychází z analytických 
materiálů popisujících aktuální stav a vývoj kriminality a vnímání pocitu bezpečnosti občanů, 
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zkušeností z realizace preventivních programů v uplynulém období, z kriminologických 
výzkumů a ze zahraničních trendů v oblasti prevence. 

� Prioritou nové Strategie bude omezování příležitostí k páchání trestných činů. Konkrétně se 
jedná o aktivity orientované na identifikaci podmínek, které umožňují pachatelům dopouštět se 
trestné činnosti s minimální mírou rizika a vysokou pravděpodobností zisku.

� Bude pokračovat podpora programů prevence kriminality na místní úrovni, jejichž cílem je 
ochrana lokálních komunit před kriminalitou, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů, kooperace 
všech institucí působících na místní úrovni v oblasti prevence, včetně integrace Policie ČR do 
preventivních aktivit na místní úrovni. To se týká zejména projektů směřujících k omezování 
tzv. pouliční trestné činnosti a dalších trestných činů ohrožujících pocit bezpečnosti občanů. 
Nově budou do programu zařazeny i projekty prevence v  dopravě. 

� Z hlediska cílových skupin půjde zejména o projekty zaměřené na děti a mládež, sociálně 
vyloučené skupiny a komunity a oběti trestných činů, včetně obětí domácího násilí.

� Podporovány budou centrálně vyhlašované preventivní programy zaměřené na specifické 
problémy, jejichž řešení není na místní úrovni možné, a při nichž je žádoucí interdisciplinární 
přístup. Cílem těchto programů je pružně reagovat na negativní trendy v oblasti kriminality a 
tvorba metodických postupů při zpracování projektů, které budou zahrnovat i doporučení v 
oblasti personálního a finančního zabezpečení. V rámci této kategorie programů bude 
připravován i program prevence korupčního jednání.

� Důraz bude kladen na další zkvalitňování systému prevence kriminality po stránce analytické, 
vyhodnocovací, personální, informační a metodické a na zajištění rovnocenného postavení 
preventivního systému České republiky v rámci obdobných systémů demokratických zemí.

� Z hlediska dopadu na kapitolu Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu se předpokládá 
v letech 2004-2007 na rozvoj prevence kriminality na místní úrovni a realizaci meziresortních 
specifických programů vyčlenění částky 380 mil. Kč.
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