Instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI
Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky
ročník 2014, částka 7, bod 19.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví :
Část první
Základní ustanovení
§1
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen "Institut") je výzkumnou organizací
v resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „Ministerstvo spravedlnosti“).
Předmětem činnosti je výzkumná, studijní a analytická činnost v oboru kriminologie,
trestního práva, trestní a bezpečnostní politiky.
§2
Hlavním cílem činnosti Institutu je přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační
a další činností k tvorbě kvalitní legislativy a k formulování trestní a sankční politiky
zaměřené na účinnější kontrolu kriminality.
§3
Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti. Institut je organizační složkou státu a je
napojen na státní rozpočet zejména prostřednictvím rozpočtové kapitoly 336 Ministerstva
spravedlnosti. Úkoly Institutu ukládá ministr spravedlnosti prostřednictvím příslušného
náměstka.
§4
Institut prostřednictvím kriminologických a příbuzných metod a postupů
uskutečňuje

především

a) výzkumy, studijní a analytickou činnost v oblasti kriminologie, trestního práva,
viktimologie a penologie,
b) výzkumy v oblasti trestní a bezpečnostní politiky, účinnosti trestní legislativy, kontroly
zločinnosti prostředky represe a prevence, projevů a příčin kriminality a prekriminality a
souvisejících sociálně patologických jevů.
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§5
Institut zajišťuje shromažďování kriminologických, trestně právních a souvisejících
informací. Institut dále zajišťuje publikování a šíření získaných výzkumných poznatků.
Výzkumnou, teoretickou a analytickou činností přispívá k rozvoji oboru kriminologie a
trestního práva.
§6
Institut může získávat finanční prostředky ze státní podpory výzkumu a vývoje,
případně z dalších domácích či zahraničních zdrojů.
§7
Sídlem Institutu je Praha. Majetek, s nímž Institut hospodaří, je ve vlastnictví státu.

Část druhá
Zaměření činnosti Institutu
§8
Institut svou činností poskytuje příslušným státním institucím a dalším uživatelům poznatky
zejména z oblasti trestního práva, kriminologie a trestní politiky a na jejich základě
doporučuje koncepční, legislativní, organizační či jiná žádoucí opatření pro tyto oblasti.

§9
Činnost Institutu je realizována na základě střednědobých plánů výzkumné činnosti, které
vycházejí zejména z resortních koncepcí či meziresortních koncepčních dokumentů týkajících
se předmětu činnosti Institutu a z podnětů od hlavních uživatelů výzkumných poznatků.
§ 10
Institut zpracovává zejména střednědobé plány výzkumné činnosti a výroční zprávy o činnosti
Institutu, které předkládá ministru spravedlnosti ke schválení, a to prostřednictvím
příslušného náměstka. Institut může plnit výzkumné úkoly a zadání od dalších státních
institucí, případně dalších organizací v rámci svého zaměření a kapacity.
§ 11
V rámci své výzkumné a další odborné činnosti Institut spolupracuje s orgány moci
zákonodárné, výkonné a soudní, zejména s organizacemi a institucemi působícími v resortu
Ministerstva spravedlnosti. Soustavně sleduje a dokumentuje nové vědecké poznatky v oboru
své působnosti, spolupracuje s výzkumnými a teoretickými pracovišti obdobného nebo
souvisejícího zaměření v České republice i v zahraničí.
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§ 12
Za účelem plnění svých úkolů může Institut požádat o součinnost další útvary a složky resortu
Ministerstva spravedlnosti, zejména při poskytování spisových, statistických, analytických a
dalších materiálů.
§ 13
Za účelem výměny a získávání poznatků a k realizaci společných výzkumných projektů
Institut udržuje a zabezpečuje pracovní odborné styky především s pracovišti obdobného
zaměření včetně zahraničních a mezinárodních. Institut může být členem mezinárodních
odborných společností.
§ 14
Institut se podílí na akcích pořádaných domácími, zahraničními
i mezinárodními
organizacemi, institucemi a odbornými společnostmi, které se týkají oblasti jeho působnosti a
může odborné akce sám nebo v součinnosti s dalšími organizacemi a institucemi pořádat.
§ 15
Pro potřeby seznamování odborné veřejnosti s poznatky, doporučeními a závěry, které
vycházejí z činnosti Institutu, vyvíjí Institut vlastní ediční a publikační činnost a spolupracuje
se vzdělávacími institucemi.
§ 16
Pracovníci Institutu mohou působit v odborných, pracovních a dalších orgánech včetně
meziresortních, jejichž úkoly jsou v souladu se zaměřením Institutu.

Část třetí
Vnitřní organizace Institutu
§ 17
V čele Institutu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, který řediteli
Institutu stanoví plat a odměny v souladu s obecně platnými i interními předpisy
Ministerstva spravedlnosti. Ředitel organizuje, řídí a kontroluje veškerou činnost Institutu,
odpovídá za ni včetně hospodaření a zastupuje Institut navenek.
§ 18
Ekonomicko-správní a personální agendy zajišťuje Institut vlastními prostředky při
respektování maximální hospodárnosti a efektivnosti.
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§ 19
Ředitel Institutu jmenuje a odvolává tajemníka institutu, který je současně jeho zástupcem.

§ 20
Organizační útvary Institutu tvoří výzkumná skupina, sekretariát, ekonomický úsek a
pracovní týmy. Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí těchto útvarů.
§ 21
Jako svůj poradní sbor může ředitel Institutu zřídit Vědeckou radu, složenou z externích
odborníků z oblasti teorie i praxe. Jejím úkolem je projednávat zásadní otázky činnosti
a vědeckého rozvoje Institutu včetně střednědobých plánů výzkumné činnosti a vyjadřovat se
k odborným poznatkům a doporučením pro praxi. Vědecká rada plní funkci vědecké redakce
pro účely ediční činnosti Institutu. Členy rady jmenuje a odvolává ředitel Institutu, který též
vydává její jednací řád.

Část čtvrtá
Pracovněprávní vztahy
§ 22
S pracovníky Institutu uzavírá a rozvazuje pracovní poměr ředitel Institutu, který určuje jejich
platy a odměny v souladu s obecně závaznými předpisy. Pracovněprávní vztahy v Institutu se
řídí obecně závaznými právními předpisy.

§ 23
Výzkumní pracovníci jsou do pracovního poměru s Institutem přijímáni ředitelem Institutu
zpravidla na základě výběrového řízení.
§ 24
V Institutu mohou být vykonávány stáže a studijní pobyty, o kterých rozhoduje ředitel
Institutu.
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Část pátá
Závěrečná a zrušovací ustanovení
§ 25
K provedení statutu a k úpravě pracovněprávních vztahů, organizačního uspořádání a dalších
náležitostí Institutu vydává ředitel Institutu interní nařízení a příkazy.

§ 26
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. 7. 2008, č.j. 113/2008-OANA se tímto zrušuje.

Část šestá
Účinnost
§ 27
Tato Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

ministryně spravedlnosti v.r.
Prof. JUDr.Helena Válková, CSc.
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