
Informace o povinném subjektu na základě vyhlášky Ministerstva 

informatiky č. 442/2006 Sb. 

 

 

1. Název: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

 

 

2. Důvod a způsob založení subjektu: 

Usnesením vlády ČR ze dne 8. června 1960 č. 515 bylo schváleno zřízení 

Vědeckovýzkumného ústavu kriminalistiky jako samostatné rozpočtové organizace 

v resortu prokuratury, který byl později přejmenován na Výzkumný ústav 

kriminologie a následně byl jeho název upraven na Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci. Od roku 1994 byl Institut delimitován na Ministerstvo spravedlnosti jako 

rozpočtová organizace. V předmětu činnosti, organizačním uspořádání a rozsahu 

majetku státu, s nímž byl institut příslušný hospodařit, byla zachována kontinuita. Dne 

22. 6. 2001 rozhodnutím ministra spravedlnosti, za užití ustanovení § 5 odst. 1 

(o změně zřizovací listiny) a § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, bylo stanoveno, že Institut působí 

jako organizační složka státu k plnění úkolů v rámci působnosti Ministerstva 

spravedlnosti. Institut je zřízen na dobu neurčitou. Institut je výzkumnou organizací 

v resortu spravedlnosti. Předmětem činnosti je výzkumná, dále studijní a analytická 

činnost v oblasti práva, justice a bezpečnosti. Hlavním cílem činnosti Institutu je 

přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační a další činností 

k zajišťování právní jistoty občanů, fungování justičního systému, ke tvorbě kvalitní 

legislativy a k formulování sankční politiky zaměřené na účinnější kontrolu 

kriminality. 

Další informace na: http://www.ok.cz/iksp/onas.html 

 

 

3. Popis vnitřní struktury povinného subjektu: 

 

Organizační struktura Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

1) V čele IKSP stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti ČR. 

2) Vedoucí organizačních útvarů (sekretariát, ekonomický úsek, výzkumná skupiny, 

pracovní týmy) jsou do svých funkcí jmenováni ředitelem IKSP. 

3) Organizační útvary IKSP tvoří: 

a) výzkumná skupina 

b) sekretariát IKSP 

c) ekonomický úsek 

d) pracovní týmy. 

Další informace na: http://www.ok.cz/iksp/onas2.html 
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4. Kontaktní spojení: 

4.1.Kontaktní poštovní adresa 

4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci sídlí na adrese: 

Náměstí 14. října 801/12 

150 00 Praha 5 – Smíchov 

Telefon: +420 257 104 404 

E-mail: iksp@iksp.justice.cz 

 

V čele IKSP stojí ředitel 

PhDr. Miroslav Scheinost 

Tel. +420 257 104 404 

E-mail: MScheinost@iksp.justice.cz 

 

Funkci tajemníka zastává 

Mgr. Jan Rozum 

Tel. +420 257 104 402 

E-mail: JRozum@iksp.justice.cz 

 

Výzkumnou a další odbornou činnost zajišťuje skupina, kterou vede 

JUDr. Petr Zeman, Ph.D. 

Tel. +420 257 104 506 

E-mail: PZeman@iksp.justice.cz 

 

Ekonomický úsek řídí 

Mgr. Kateřina Juricová 

Tel. +420 257 104 503 

E-mail: KJuricova@iksp.justice.cz  

 

 

4.3.Úřední hodiny: 

Institut je výzkumná organizace, není úřad, a tudíž nemá úřední hodiny. 

4.4.Telefonní čísla 

 

Sekretariát:  +420 257 104 404 

Ředitel IKSP: +420 257 104 404 

Tajemník IKSP: +420 257 104 402 

Výzkumná skupina:  +420 257 104 506 

Ekonomický úsek:  +420 257 104 503  

 

4.5. Fax (zrušen) 

 

4.6. Adresa internetové schránky 

www.kriminologie.cz 

 

4.7. Adresa e-podatelny: 

iksp@iksp.justice.cz 
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4.8.Datová schránka: 

ifi6zut 

 

 

5. případné platby lze poukázat: - 

 

 

6. IČ: 48136841 

 

 

7. DIČ: - 

 

 

8. Dokumenty 

8.1.Seznam hlavních dokumentů: 

 

Informace o statutu IKSP, o plánu výzkumných úkolů, o koncepci rozvoje 

výzkumu v resortu Ministerstva spravedlnosti, roční zprávy atd. najdete na: 

http://www.ok.cz/iksp/onas.html 

http://www.ok.cz/iksp/cinnost.html 

http://www.ok.cz/iksp/cinnost2.html 

 

 

9. Žádost o informace: 

 

Příslušnou žádost o další informace zašlete na kontaktní adresu nebo na výše uvedené 

osoby: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Nám. 14. října 801/12 

150 00 Praha 5 
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