
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.5

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje za roky 2017, 
2018 a 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informování Zastupitelstva Ústeckého kraje o naplňování opatření v rámci Strategie prevence kriminality na 
území Ústeckého kraje za roky 2017, 2018 a 2019

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 12. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.5-1 Název: Bod 20.5 priloha 1.pdf Vyhodnocení Strategie PK U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o plnění 
opatření v rámci Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje za roky 2017, 2018 a 2019 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Důvodová zpráva:
Vláda České republiky schválila dne 25. 1. 2016 usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality České 
republiky na období 2016 - 2020. Systém prevence kriminality zde byl rozdělen na tři úrovně – 
celorepublikovou, krajskou a lokální. Strategie ČR tím přesunula větší kompetence v oblasti prevence 
kriminality na kraje. Úkolem krajů je pokračovat v koordinaci preventivních aktivit na svém území, prohlubovat 
spolupráci zainteresovaných institucí a aktivizovat odbornou a laickou veřejnost ke zlepšení osobního 
přístupu k ochraně osob či majetku. Úkolem kraje je také analyzovat bezpečnostní situaci na svém území, 
vytipovávat problémové lokality, realizovat preventivní aktivity, ověřovat nové postupy v rámci preventivních 
aktivit, pomáhat při plánování a realizaci preventivních opatření v obcích všech správních úrovní v kraji. Kraj 
se také spolupodílí na financování preventivních projektů, některé z nich jsou podporovány z Programu 
prevence kriminality MV ČR. Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z tohoto dotačního titulu je 
existence strategického dokumentu subjektu (v tomto případě kraje), který žádá o finanční podporu. Ústecký 
kraj zpracoval Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, která byla 
usnesením ZUK č. 020/3Z/2017 schválena.
Ústecký kraj každoročně realizuje preventivní aktivity na svém území. Aby mohl tyto aktivity efektivně 
plánovat i ve spolupráci s partnerskými subjekty (PČR, NNO, PMS, města a obce ÚK a další), je nutné, aby 
průběžně docházelo k vyhodnocování naplňování jednotlivých opatření. Jednotlivé preventivní aktivity jsou 
vyhodnocovány průběžně po jejich ukončení.
Předkládaný materiál „Vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 
za roky 2017, 2018 a 2019“ obsahuje vyhodnocení jednotlivých naplánovaných opatření jak v rovině obecné, 
tak v rovině konkrétních příkladů preventivních aktivit, které byly realizovány Ústeckým krajem, městy a 
obcemi na území Ústeckého kraje v prvních třech letech platnosti uvedeného strategického dokumentu kraje.
Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 20. 11. 2019 a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a 
SVL dne 5. 12. 2019.
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