Předkládací zpráva
„Materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013,
Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2013 a Koncepce boje proti
extremismu pro rok 2014 předkládá Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne
15. května 2013 č. 353 v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014.
„Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2013“ popisuje loňské významné
události a trendy spojené s tímto bezpečnostním rizikem. Navazuje na obdobné dokumenty
poskytované veřejnosti od roku 1997. Věnuje se pouze extremistické scéně. Jejím cílem není
mapovat všechny rasistické a xenofobní projevy, kterých se dopustily osoby, které nejsou
příslušníky či sympatizanty extremistických uskupení. Přispívají do ní Ministerstvo vnitra,
Policie ČR, zpravodajské služby, Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší soud, Probační a
mediační služba, Vojenská policie či Generální inspekce bezpečnostních sborů.
V první pasáži jsou informace o vývoji pravicově i levicově extremistické scény
na celorepublikové úrovni. Nejvýraznější událostí uplynulého roku byla z hlediska obou
politicky motivovaných scén série protiromských demonstrací, trvající od května do října.
Celkem bylo v loňském roce zaznamenáno 26 těchto protestních akcí, z nichž
nejvýznamnější z hlediska účasti proběhly v Duchcově, Českých Budějovicích a v Ostravě.
Tato shromáždění poukázala nejen na rizika plynoucí z aktivního zapojení místní
populace, ale, zejména v případě sídliště Máj v Českých Budějovicích, i na vypuknutí
dalších demonstrací nebo výtržností v místech, která nebyla identifikována jako
riziková. S pozdější fází kampaně se samotným cílem demonstrací staly policejní složky,
vnímané jako symbol státní represe. Protestní shromáždění organizované krajní pravicí
zároveň mobilizovaly i scénu odpůrců. K občanským aktivistům a zástupcům romské
minority se připojili i stoupenci krajní levice. Paralelně tak probíhaly proromské
happeningy, karnevaly i vlastní shromáždění. K vzájemným střetům však nedocházelo.
V první části jsou uvedeny informace o počtu a charakteru akcí, o struktuře a
počtech příznivců. Detailně jsou rozebrány jednotlivé subjekty formální i neformální.
Na pravicově extremistické scéně to jsou zejména Dělnická strana sociální spravedlnosti,
Dělnická mládež, či militantní neonacistické buňky. Z hlediska levicových extremistů jsou
k dispozici poznatky o scéně anarchoautonomní (Československá anarchistická federace,
Antifašistická akce) i marxisticko-leninské.
Celkově bylo v roce 2013 na území České republiky spácháno 325 366 trestných činů.
Na tomto čísle se činy s extremistickým podtextem podílely 0,06%. S celkovým počtem
211 trestných činů. Jedná se tedy o stejné procento jako v roce 2012.
Poslední pasáž reflektuje významné zahraniční události a trendy, které měly dopad
na tuzemskou scénu.
V samostatném dokumentu je obsaženo „Vyhodnocení plnění Koncepce boje
proti extremismu pro rok 2013“. Těžiště aktivit se soustředilo na zvládání extremistických

shromáždění a jejich předcházení. Jednalo se např. o záležitosti policejní (trénink,
vzdělávání, využívání antikonfliktních týmů) či právní (např. školení, metodická činnost
v oblasti shromažďovací agendy). Na Ministerstvu vnitra byla zřízena Pracovní skupina pro
snižování bezpečnostních rizik v sociálně vyloučených lokalitách, z níž vyplynula celá řada
úkolů v oblasti organizační, taktické i metodické.
V řadě opatření je třeba nadále pokračovat. Objevily se i nové výzvy. Nová
„Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014“ tak zadává další úkoly pro ústřední orgány
státní správy. Nadále bude důležité:






Předcházet projevům extremismu eliminováním sociálního napětí. Zaměřit se na témata,
kterých extremisté nejvíc zneužívají. Pracovat na důstojném a oboustranně výhodném
sociálním začlěnění ohrožených skupin, zejména menšin.
Pomáhat a chránit oběti extremistické trestné činnosti.
Držet extremistické scény v mantinelech, kdy nebudou ohrožovat demokratické
uspořádání země.
Důsledně postihovat jakékoli porušení zákonnosti ze strany extremistů.
Vyvíjet nástroje a opatření k eliminaci individuálních excesů ze strany extremistů,
(zejména tzv. „osamělých vlků“).

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 nemá žádné dopady na státní rozpočet a
ostatní veřejné rozpočty.
Materiál byl projednán v Bezpečnostní radě státu dne 23. dubna 2014 a byl schválen
vládou dne 21. 5. 2014 usnesením č. 372.

