
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. ledna 2016 č. 66 

 
o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

 

Vláda 

I. schvaluje Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen 
„Strategie") a Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 
až 2015, obsažené v částech III a IV materiálu čj. 67/16; 

II. ukládá 

1. členům Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“) 

a) podle své působnosti naplňovat Strategii a její cíle, 

b) předkládat Výboru vždy do 28. února každého kalendářního roku, počínaje rokem 2017 
a konče rokem 2020, zprávy o naplňování cílů a úkolů za předešlý kalendářní 
rok vycházejících ze Strategie s tím, že podklady za rok 2020 budou podle bodu II/3d) 
tohoto usnesení předloženy do 31. května 2020 a budou součástí podkladů pro 
vyhodnocení Strategie jako celku,  

2. ministrům spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany a ministryni školství, mládeže a 
tělovýchovy vyčleňovat v letech 2016 až 2020 ve svých rozpočtových kapitolách finanční 
prostředky na plnění resortních programů prevence kriminality, případně na plnění 
resortních úkolů v problematice prevence kriminality a o vyčleněných prostředcích 
informovat v termínu podle bodu II/1b) ministra vnitra, 

3. ministru vnitra  

a) předložit vládě do 30. června 2016, po projednání ve Výboru, Akční plán prevence 
kriminality na léta 2016 až 2020, který bude obsahovat konkrétní úkoly k naplňování cílů 
Strategie, 

b) předkládat vládě vždy do 31. května každého kalendářního roku, počínaje rokem 2017, 
po projednání ve Výboru, zprávu o naplňování cílů a úkolů vyplývajících ze Strategie 
za předchozí kalendářní rok, a jejich případnou aktualizaci, obsahující též informace o 
množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných na prevenci 
kriminality v rozpočtových kapitolách Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, 
obrany a školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že zpráva za rok 2020 bude součástí 
vyhodnocení Strategie jako celku (viz úkol II/3d), 

c) vyčleňovat každoročně v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra prostředky na prevenci 
kriminality tak, aby v celkovém objemu dosáhly v letech 2016 až 2020 výše minimálně 
300 mil. Kč, přičemž minimálně 285 mil. Kč bude vyčleněno na Program prevence 
kriminality,  
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d) předložit vládě, po projednání ve Výboru, na základě vyhodnocení předkládané Strategie, 
návrh další Strategie prevence kriminality, a to do 30. listopadu 2020, 

e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 

III. mění usnesení vlády ze 14. prosince 2011 č. 925, o Strategii prevence kriminality 
v České republice na léta 2012 až 2015, tak, že  

1. zrušuje bod II/3a), 

2. body II/3b)c)d) se označí jako body II/3a)b)c); 

IV. doporučuje hejtmanům, primátorům a starostům obcí seznámit se s obsahem Strategie, 
respektovat její obsah a učinit kroky k zajištění realizace systému prevence kriminality 
na krajské a lokální úrovni, jak je uvedeno ve Strategii. 

Provedou: 
ministr vnitra a předseda Výboru, 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministři spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, 
členové Výboru 

 
Na vědomí:  
hejtmani,  
primátorka hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
starostové obcí 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


