
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. října 2007 č. 1150 

 
ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 

 
 
 
             Vláda    
 
             I. schvaluje  
 
                1. Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 obsaženou v části III 
materiálu č.j. 1466/07 (dále jen „Strategie“), s úpravou podle připomínky vlády, 
 
                2. Seznam měst navržených k zařazení do městské úrovně prevence krimina-
lity obsažený v části V příloze č. 3 materiálu č.j. 1466/07, 
 
                3. Postup při stanovení finančního limitu státní účelové dotace pro kraje na 
krajské programy prevence kriminality realizované v letech 2009 až 2011 obsažený 
v části V příloze č. 6 materiálu č.j. 1466/07; 
 
            II. ukládá  
 
                1. členům Republikového výboru pro prevenci kriminality  
 
                    a) zabezpečit průběžné plnění úkolů obsažených v části 5 Strategie, 
 
                    b) předkládat tomuto výboru vždy do 31. ledna každého kalendářního 
roku, počínaje rokem 2009 a konče rokem 2012, zprávy o plnění úkolů za předešlý 
kalendářní rok obsažených v části 5 Strategie, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi 
vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům spravedlnosti, zdravotnictví,      
dopravy, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryni obrany vyčleňovat            
v příslušných letech v resortních rozpočtových kapitolách státního rozpočtu České re-
publiky finanční prostředky na oblast prevence kriminality, 
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                3. ministru vnitra  
 
                    a) předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku,      
počínaje rokem 2009, zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie, obsahující též 
informace o množství a způsobu vynaložení finančních prostředků vyčleněných na 
prevenci kriminality v rozpočtové kapitole 314 - Ministerstvo vnitra,   
 
                    b) zpracovat do 31. ledna 2008 vnitroresortní Koncepci prevence krimina-
lity na léta 2008 až 2011 pro oblast vnitra a Policie České republiky a zajistit její plně-
ní, 
 
                    c) předložit vládě do 30. června 2008 návrh na legislativní úpravu preven-
ce kriminality v České republice, 
 
                    d) vyčleňovat každoročně v rozpočtové kapitole 314 - Ministerstvo vnitra 
mimo prostředků určených na resortní program prevence kriminality rovněž prostřed-
ky na prevenci kriminality tak, aby v celkovém objemu dosáhly v letech 2008 až 2011 
výše 400 mil. Kč, 
 
                    e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
obcí; 
 
           III. doporučuje hejtmanům, primátorům a starostům měst uvedených                
v seznamu uvedeném v bodě I/2 tohoto usnesení seznámit se se Strategií, respektovat 
její obsah a učinit kroky k zajištění realizace systému prevence kriminality na krajské a 
městské úrovni, podle části V přílohy č. 5 materiálu č.j. 1466/07.  
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr pro místní rozvoj, 
místopředseda vlády a  
ministr práce a sociálních věcí, 
ministr vnitra a  
předseda Republikového výboru  
pro prevenci kriminality, 
ministři dopravy, financí, 
spravedlnosti, zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministryně obrany 
 
Na vědomí:  
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
starostové obcí s rozšířenou působností 

 1. místopředseda vlády 
 Jiří Čunek v. r. 
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