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Poslanecká sněmovna
b e r e n a v ě d o m í Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2013,
Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepci boje proti
extremismu pro rok 2014.

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.
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1. Úvod
Zpráva o extremismu a souvisejících jevech na území České republiky v roce 2013 je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 15. května 2012 č. 353. Od zprávy za rok 2012 je z důvodu
větší přehlednosti předkládána odděleně od koncepčních materiálů. Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 jsou obsaženy v samostatných dokumentech.
Dokument nezachycuje všechny rasistické a xenofobní projevy, za které byly odpovědné osoby,
které nejsou přislušníky či sympatizanty extremistických uskupení. Zachycení všech rasistických
a xenofobních chování, činů či výroků na celostátní i regionální úrovni přesahuje rámec dokumentu i problematiky extremismu, tak jak jí vnímá Ministerstvo vnitra. Primárním cílem dokumentu je
popis aktivit subjektů, které jsou Ministerstvem vnitra pokládány za extremistické.
Zpracovatelem zprávy je Ministerstvo vnitra. Podkladovými materiály přispěli zástupci zpravodajských služeb, Policie ČR, resortů státní správy, konkrétně spravedlnosti, zahraničních věcí, obrany
a Nejvyššího státního zastupitelství.
Divácké násilí, respektive chuligánství je v rámci Ministerstva vnitra řešeno samostatně. Relevantní
dokumenty a zprávy k hooligans lze nalézt na webových stránkách: http://bit.ly/1fXvRLU. Přesto jsou ve Zprávě o významných událostech spojených s chuligány zmínky, protože řada z nich je
zároveň aktivní na extremistické scéně. Dokument k extremismu se nezabývá sektami a pseudonáboženskými organizacemi, protože v souvislosti s nimi nebyly zaznamenány výraznější aktivity
spjaté s bezpečnostním rizikem prorůstání do státních struktur, pronikání do politické či ekonomické sféry či ohrožování demokratických struktur státu.
Dokument je zpracováván každoročně. Jeho cílem je pravidelně informovat veřejnost dění na tuzemské extremistické scéně. Na základě poznatků v něm obsažených se přijímají nová opatření.
První pasáž o tuzemské scéně je zpracována z podkladů Bezpečnostní informační služby a Policie
ČR, konkrétně specialistů na extremismus z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služky kriminální policie a vyšetřování a Krajských ředitelství Policie ČR.
Statistiky poskytly Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba ČR.
Třetí část se věnuje zahraničním vlivům dopadajícím na českou extremistickou scénu. Zpracovali ji
experti z Masarykovy univerzity v Brně s přispěním Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně vybraných zastupitelských úřadů v evropských zemích.
Na závěr jsou uvedeny použité zkratky.
V dokumentu jsou použity fotograﬁe, které byly pořízeny pracovníky Policie ČR a Ministerstva
vnitra. U fotograﬁí, které pocházejí z jiných zdrojů, např. v pasáži o zahraničních vlivech, je toto
uvedeno.
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2. Vymezení pojmu extremismus
Pojem „extremismus“ je v tomto dokumentu deﬁnován identicky jako v předchozích výročních
dokumentech. Tato obsáhlá deﬁnice byla naposledy v plném znění zveřejněna ve Zprávě o problematice extremismu na území ČR v roce 2002, k níž přijala vláda ČR dne 9. července 2003
usnesení č. 6691. V této souvislosti je rovněž možné odkázat na ustálenou judikaturu soudů v souvislosti s výkladem pojmu hnutí2.
Ne všechny subjekty ve Zprávě obsažené se v roce 2013 dopouštěly nezákonné činnosti. Z dlouhodobého hlediska ale naplňují znaky extremismu, tak jak jsou deﬁnovány v předchozích výročních dokumentech.
Zpráva se stále drží pojmu extremismus, nicméně Ministerstvo vnitra do budoucna nevylučuje komplementaritu s koncepty hate (bias) crimes (tj. trestných činů z nenávisti, trestných činy
z předpojatosti nebo trestných činů s kolektivní předsudečnou motivací) a zastává názor, že existuje prostor pro posilování prvků hate (bias) crimes u policejních a justičních složek.

1. Viz http://www.mvcr.cz (rubrika „Bezpečnostní hrozby“, podrubrika Extremismus, „Strategie boje
proti extremismu a Výroční zprávy o extremismu“).
2. Zejména pak na stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu Tpjn 302/2005 (č. 11/2007 Sb.,rozh.
tr.), dále pak na usnesení NS 5 Tdo 79/2006, NS 5 Tdo 337/2002, NS 3 Tdo 1174/2004, usnesení krajského soudu v Brně, sp. Zn. 4 T 98/2009.
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3. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013
3.1 Shrnutí

 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 stal i stát a policejní složky, vnímané jako symbol státní represe. Protiromská protestní shromáždění zároveň mobilizovala i scénu
odpůrců, kdy se k občanským aktivistům a zástupcům romské minority připojili i stoupenci krajní levice. Paralelně tak probíhaly proromské happeningy, karnevaly i vlastní shromáždění. K vzájemným střetům však nedocházelo.

 V průběhu roku 2013 bylo zaznamenáno 272 zájmových akcí pořádaných extremistickými

subjekty, z čehož 132 akcí bylo pořádáno pravicovými extremisty (dále jen „PEX“) nebo s jejich
účastí a 140 akcí bylo pořádáno nebo s účastí levicových extremistů (dále jen „LEX“). Nejvýraznější byla protiromská kampaň od května do října zastoupená sérií 26 protestních akcí v Ústeckém, Moravskoslezském, Jihočeském, Olomouckém a Plzeňském kraji a v Praze.

 Nejvíce akcí bylo zaznamenáno tradičně v Praze, Moravskoslezském a v Ústeckém kraji. Tyto
regiony mají také tradičně vysoký výskyt trestné činnosti s extremistickým podtextem.

 V loňském roce byl zjištěn mírný nárůst trestné činnosti s extremistickým podtextem, celkem
211 trestných činů. Za vzrůstem byla zejména série demonstrací a doprovodných výtržností a násilností ze strany účastníků.

 PEX i LEX scéna jsou vnitřně fragmentované na různé ideologické proudy i rozpolcené mnohdy osobními animozitami.

 Scéně PEX dominuje tzv. národně-socialistické hnutí, scéně LEX anarchistické hnutí.
 Odhadované počty stoupenců se meziročně nezměnily. Členská základna PEX je podle poli-

cie v širším smyslu přibližně 5000 osob, zatímco militantní část je tvořena až 150 aktivisty. Zhruba 50 osob lze považovat za přední aktivisty a vůdčí osobnosti. U LEX je poměrně obtížné provést konkrétnější odhad, lze však předpokládat, že se jedná o podobné hodnoty.

 Nejvýraznějším subjektem PEX zůstává Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen
„DSSS“) a její mládežnická organizace Dělnická mládež (dále jen „DM“). Část členské základny DM v posledním roce výrazně inklinovala ke spolupráci s radikálními subjekty neonacistického hnutí.

 V rámci scény LEX se jedná o Československou anarchistickou federaci (dále jen „ČSAF“),

která z pozice informačně-kulturní platformy zastřešuje další skupiny, kolektivy a iniciativu. Těžištěm činnosti obou scén jsou volně propojené buňky aktivistů působících na lokální úrovni bez jasné hierarchicky tvořené struktury. U krajně levicové scény lze sledovat přesun z ulic do klubů
a kulturně-informačních center.
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 U obou scén je patrná inklinace k zastupování vlastních aktivit aktivitami jiných občanských

iniciativ či platforem. U scény PEX jsou to aktuálně iniciativy Pro-vlast, Generace identity a platformy pro projevy solidarity zaměřené na Sýrii a Kosovo/Srbsko. V rámci scény LEX jsou to neextremistické iniciativy za sociální bydlení nebo platforma Blokujeme, vzniklá v souvislosti s protesty proti demonstracím PEX.

 Hudební scéna pro PEX je rozvinutá a z hlediska dlouhodobého trendu převažuje organizace
komerčních koncertů. V souvislosti s tím řada dříve známých kapel tzv. White Power Music působí nadále pod novými názvy. Průběh koncertů zejména z hlediska protiprávních jednání je přizpůsoben přítomnosti policie v místě konání.

 Zahraniční kontakty obou scén fungující na bázi osobních vazeb jednotlivců jsou rozvinuté,
zejména v sousedních zemích.

 Hlavní hrozbou pro následující období zůstává nenadálé vypuknutí protestní (protiromské)
vlny a aktivizace militantního milieu obou scén. Vyloučit nelze ani akty individuálního ozbrojeného odporu v případě existence dostatečného impulsu.

Srovnání akcí PEX a LEX zaznamenaných během roku 2013. Zdroj: ÚOOZ

3.2 Zvýšené mezietnické napětí
Nejvýraznějšími událostmi souvisejícími s extremismem v roce 2013 byla další série protiromských demonstrací. Ta byla započata na jaře 2013 v Duchcově a o něco později pokračovala
v Českých Budějovicích. Spouštěcím mechanismem bylo několik incidentů mezi zástupci romské menšiny a majoritní společnosti – v Duchcově šlo o napadení manželského páru, v Českých Budějovicích o potyčku na dětském hřišti. Protiromská shromáždění v těchto dvou městech neměla s ohledem na skladbu účastníků, až na výjimky, ryze extremistický charakter. Převážnou většinu přítomných totiž tvořili běžní občané, kteří ventilovali svou frustraci a nespokojenost se situací v daných regionech, přestože mezi účastníky těchto akcí byla i řada pravicových extremistů.
Na protestech v Duchcově se z krajní pravice podílela zejména DSSS, která zde např. dne 22. června 2013 uspořádala demonstraci za účasti zhruba tisíce osob. Při demonstracích v Českých Budě8

jovicích se strana již neangažovala. Zde se do protestů zapojily hlavně formálně neorganizované
skupinky PEX a hooligans, často z různých koutů ČR, z nichž mnohé iniciovaly střety s policisty.
Fakt, že počet PEX na akcích v Duchcově a Českých Budějovicích byl menší, neznamenal, že by jejich přítomnost nebyla rizikem. Naopak, PEX se mohli snadněji inﬁltrovat do davu a podněcovat
ho k radikálnějším projevům či činům. Často se jim tak podařilo strhnout k výtržnostem i osoby, které by pravděpodobně bez podobného impulsu pouze pokojně demonstrovaly. Takto byl
ovšem průběh některých akcí velmi dramatický, provázely je rozsáhlé násilnosti a výsledkem bylo
nezřídka zadržení i několika desítek osob.
PEX postupně přebrali hlavní roli v pořádání protiromských demonstrací a pokusili se je přenést i do dalších regionů ČR, a tak mj. získat širší podporu veřejnosti před předčasnými volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
K nejambicióznějším protiromským „projektům“ krajně pravicové scény patřil pokus ze dne
24. srpna 2013 o zorganizování více protestů během jednoho dne, jehož účelem bylo mj. rozdrobit síly Policie ČR (dále jen „PČR“) a demonstrovat vlastní jednotu a sílu. Na několika místech
ČR proběhla pod hlavičkou různých organizátorů shromáždění proti romské kriminalitě a policejní brutalitě, kterých se celkem zúčastnilo cca 1 500–2 000 osob. Největší nepokoje se odehrály
v Ostravě, kde většinu účastníků tvořili PEX a hooligans.
Postupem času a v důsledku převzetí role organizátorů PEX a přenesení protestů do dalších
regionů se tedy měnila podoba protiromských
demonstrací. Místní obyvatelé přestávali tvořit
většinu a naopak rostl počet účastníků z řad
PEX, hooligans a různých výtržníků, kterým a
priori šlo o vyvolávání násilností a střetů s policií. Jakákoliv ideologie či snaha řešit konkrétní regionální problém byla v těchto případech
marginální a dominantním cílem se stal adrenalinový zážitek, spočívající ve střetu s protivníkem (zejména s policisty).
Nepokoje v Ostravě iniciovali hlavně PEX a hooligans
3.3 Pravicový extremismus
3.3.1 Struktura a subjekty scény
Vyjma aktivit při protiromských demonstracích nepředstavovali PEX jako celek reálnou hrozbu
a bezprostřední ohrožení demokratických základů České republiky. Byť byly zaznamenány jednotlivosti, které lze charakterizovat jako závažné, jednalo se o nesystémové jevy, které z globálního pohledu nebezpečí pravicového extremismu nijak podstatně nenavýšily.
Pravicově extremistická scéna v roce 2013 zůstávala nekompaktním celkem. Scénu tak nadále
tvořily převážně lokální skupinky soustředěné zejména na místní témata. Jediným tmelícím prvkem, který dokázal zaktivizovat větší počet PEX, byla problematika soužití mezi majoritní společností a romskou menšinou a s ní související protiromské pochody.
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Aktivity PEX se nijak nelišily od těch v předešlých letech. Výraznějším trendem bylo vzrůstající zapojení PEX do činnosti hooligans. Vzhledem k tomu, že již dříve mezi některými hooligans a neonacisty fungovaly velmi často neformální vztahy a řadu hooligans v podstatě šlo k neonacistům
přiřadit, byl tento vývoj přirozený.
Nejvýraznějším a největším subjektem české pravicově extremistické scény zůstávala DSSS. Přes
veškeré své snahy ale nebyla schopna získat vyšší podporu veřejnosti a zůstala na okraji politického spektra. Její slabou pozici jen potvrdil výsledek parlamentních voleb na podzim roku 2013,
v nichž DSSS získala pouhých 0,86 % odevzdaných hlasů.
DSSS ke zvýšení popularity nepomohlo ani její zapojení do protiromských demonstrací 3. Její první
větší akcí tohoto druhu bylo setkání cca 120 osob dne 23. března v Nejdku na Karlovarsku. Většina demonstrantů patřila mezi příznivce DSSS, pouze menší část tvořili obyvatelé obce. Akce proběhla v klidu a bez výtržností.
Dále se DSSS zapojila do protestů v Duchcově, kde např. zorganizovala výše uvedenou demonstraci dne 22. června. Naopak v Českých Budějovicích se strana neangažovala.
DSSS tohoto tématu hojně využila v předvolení kampani před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a řada jejích předvolebních mítinků byla pojata jako demonstrace proti „nepřizpůsobivým“ občanům. Největší se odehrála dne 27. září v Ostravě, po jejímž oﬁciálním ukončení došlo ke střetům s PČR.
Vedle protiromsky laděných shromáždění uspořádala DSSS i řadu dalších akcí, které měly sloužit
k její propagaci. K nim patřily i tradiční akce pořádané u příležitosti oslav některých státních svátků.
Nejvýraznější byla prvomájová demonstrace pořádaná ve spolupráci s DM, která se tentokráte
odehrála v Přerově za účasti 300–400 osob. Především díky faktu, že proti ní nevystoupili LEX,
akce proběhla v klidu a bez narušení veřejného pořádku.

Transparent DM na prvomájovém shromáždění
v Přerově

Další větší akcí DSSS a DM bylo shromáždění nazvané „Den národní jednoty: Velká
protirežimní demonstrace“ dne 17. listopadu v Praze, kterého se zúčastnilo 200–250
osob. Ačkoli proti němu protestovalo několik desítek odpůrců, díky opatřením PČR
vše proběhlo v klidu, bez narušení veřejného pořádku.
Některé krajské či místní organizace DSSS uspořádaly i řadu akcí na regionální úrovni, které často akcentovaly lokální téma.

Významnou událostí pro DSSS byl její volební sjezd uskutečněný dne 19. ledna. Přestože byl navenek prezentován jako bezkonﬂiktní, došlo na něm k vyvrcholení ideového střetu mezi vedením
3. Lze se domnívat, že za nízkým volebním volebních výsledkem DSSS stojí mimo jiné fakt, že tzv. romskou problematiku začaly více akcentovat i jiné politické subjekty.
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a zejména severočeskými a jihočeskými členy. Jeho výsledkem bylo vystoupení několika desítek
členů z DSSS. Mezi odpadlíky, kteří patřili hlavně mezi přívržence Petra Kotába, byli mj. i mediálně známí sourozenci Šlégrovi. Jiří Šlégr se poté začal angažovat v projektu Českých lvů (viz níže).
Navzdory absenci severočeské členské základny (podílela se intenzivně na protiromských aktivitách) DSSS jako celek tyto změny nijak podstatněji neovlivnily.
S DSSS je úzce provázána její mládežnická organizace DM. Primární náplní tohoto subjektu je
podpora DSSS, ale organizoval i vlastní akce pod svým jménem. Jako příklad lze jmenovat demonstraci „Kosovo je Srbsko“, která se konala dne 17. února v Ostravě. Jejím cílem bylo podpořit Srby
žijící v Kosovu a vyjádřit nesouhlas s odtržením Kosova od Srbska. Akce proběhla v klidu a bez výtržností, za účasti 70–90 osob, mj. i aktivistů z Polska. Kromě organizačních aktivit udržuje DM
úzké kontakty s neonacisty v tuzemsku i v zahraničí a poskytuje jim tak určité krytí.
Vedle DSSS a DM působily na pravicově extremistické scéně i další subjekty, jejichž význam byl ale
z celkového pohledu okrajový. Šlo například o Autonomní nacionalisty, Svobodný odpor, České lvy a další menší neorganizovaná uskupení sestávající z několika desítek aktivních jedinců či dokonce jen jednotlivců.
Autonomní nacionalisté se primárně soustředili na politické, charitativní a propagační aktivity.
Nejviditelněji se projevovali v souvislosti s Evropskou frontou solidarity pro Sýrii, podporující
syrský politický režim. Pod její hlavičkou uspořádali několik poklidných demonstrací, jichž se průměrně účastnilo 100–150 osob. Jednalo se například o „Demonstraci na podporu režimu Bašára
Asada v Sýrii“ dne 20. července v Praze či „Shromáždění proti embargům uvaleným v Sýrii“ dne
31. srpna v Praze. Obě akce byly uspořádané ve spolupráci se Svazem syrským studentů v ČR.
Autonomní nacionalisté zorganizovali i další ročník své tradiční „Svatováclavské manifestace“. Té
se v Praze dne 28. září zúčastnilo cca 120 osob. Protestovalo proti ní několik desítek osob, nicméně ke kontaktu obou skupin prakticky nedošlo a akce proběhla v klidu a bez výtržností.
Svobodný odpor (bývalý Národní odpor) formálně jako celostátní pravicově extremistický subjekt nefungoval, ale stále byl využíván jako určitá značka. Nejviditelnější činností bylo provozování
poměrně aktivního internetového portálu www.svobodnyodpor.info, který sloužil jako hlavní informační kanál pro české neonacisty. Několik jedinců ze Svobodného odporu se také aktivizovalo v souvislosti s protiromskými násilnými demonstracemi, do nichž se několikrát aktivně zapojili.
Čeští lvi je nově vzniklé uskupení, na jehož založení se podíleli Jiří Šlégr a Pavel Matějný. Měli
původně představovat „ochrannou složku“
nerealizovaného projektu politického subjektu Demokratická strana práce. Tento subjekt
se snažil využít protiromských nálad části české společnosti a ohlásil protiromskou kampaň s názvem „Czech Lion Tour“. Zorganizoval několik demonstrací. K největším patřilo setkání ve Vítkově dne 3. srpna 2013, kterého se zúčastnilo zhruba 300 podporovate- Účastník shromáždění Českých lvů ve Vítkově, 3. 8. 2013
lů. Postupně ale zájem účastníků upadal a je11

jich počet výrazně klesal. Dá se předpokládat, že s postupem času bude význam tohoto subjektu marginální.
Radikální scéna se po útlumu Svobodné mládeže i Autonomních nacionalistů pokoušela uplatnit i s novými iniciativami, které charakterizoval nacionalismus, tradicionalismus, odpor vůči
současnému státnímu zřízení, Evropské unii, multikulturní společnosti a některým etnickým či
náboženským menšinám. Příkladem je platforma Pro-vlast anebo projekt Generace identity.
Ten je odvozen od francouzské nacionalistické organizace a označuje se za její pobočku v ČR.
Část aktivistů těchto iniciativ udržovala úzké kontakty s představiteli konzervativních ideových
skupin, zejména iniciativou D.O.S.T., nebo extremistickou Vlasteneckou frontou. Část aktivistů
této scény se angažovala v projektech na podporu srbského Kosova nebo režimu Bašíra Asada v Sýrii.
Část radikální scény inklinovala k projektům
nebo organizacím, které prosazují otevřeně rasistické, (neo-) nacistické a nenávistné myšlenky. Příkladem je v loňském roce zaznamenaná organizace Wotan Jugend, jejíž buňka v ČR
působí. Jiným příkladem je projekt White media, původně webových stránek, které se organizovaně zaměřují na sběr informací a monitoring ideologických odpůrců, příslušníků různých národnostních, rasových, náboženských,
politických skupin a v neposlední řadě i na aktivní kybernetickou šikanu a útoky proti konkrétním osobám. Uvedený projekt je spíše neformálním sdružením osob napříč neonacistickou, rasistickou, nacionalistickou i islamofobní
částí scény. Z hlediska ideologie primitivní a nenávistný projekt čerpá výrazně z manifestu Anderse Breivika.
Za velmi rizikovou lze označit skupinu cca
200 militantů, kteří nejsou sdruženi v žádné organizaci. Tyto osoby se angažují v chuligánských
rvačkách, ve výtržnostech během demonstrací, nebo pořádají tzv. trestní výpravy. Často se jedná o útoky a napadání náhodně vytipovaných i cíleně vybraných osob, příslušníků konkrétních „nenáviděných“ skupin. Členové těchto bojůvek jsou často nezletilí a charakter těchto uskupení je neformální, tedy bez jasné struktury, hierarchie i názvu.

Vlajka Wotan Jugend na prvomájovém shromáždění
v Přerově

3.3.2 Aktivity scény
Z uvedeného počtu 132 akcí pořádaných pravicově extremistickou scénou bylo celkem 68 veřejných shromáždění nebo demonstrací, dále 36 koncertů a 28 ostatních, zpravidla neveřejných
akcí, zejména různých schůzek, jednání či přednášek. Kromě uvedených protiromských shromáždění byly zaznamenány i nové či modiﬁkované formy aktivismu, které souvisejí s transformací scény a působením výše uvedených iniciativ.
12

V souvislosti s výtržnostmi během demonstrací bylo obviněno celkem 63 osob, 17 osob je nadále podezřelých ze spáchání trestné činnosti a dále bylo spácháno 157 přestupků.
Při hodnocení série protiromských shromáždění lze vysledovat tyto charakteristiky:









Samotný vysoký počet akcí (celkem 26).
Kromě účasti PEX a hooligans i účast místní populace.
Paralelní průběh protestů v Ústeckém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji.
Snaha o koordinaci a rozšíření protestů do dalších regionů.
Transformace protestů proti „nepřizpůsobivým“ do protestů proti systému a establishmentu.
Zvýšená agresivita účastníků.
Možnost rozšíření nepokojů do lokalit, které byly považovány za bezproblémové. Spouštěčem bývá lokální interetnický konﬂikt.

Významnější veřejná shromáždění pořádala zejména DM. Zapojení aktivistů DM do organizačních aktivit umožňuje DSSS se oﬁciálně distancovat od akcí spojených s radikální scénou, ale
zároveň nepřijít o její podporu, resp. využít takové akce k propagaci strany. V loňském roce
tak proběhlo např. prvomájové shromáždění, netradičně pořádané v Přerově4, s účastí přibližně
300 s PEX. Poprvé od roku 2011 se akce oﬁciálně zúčastnili i zástupci slovenských a polských nacionalistických, příp. neonacistických subjektů5. Ze strany DM bylo organizováno i shromáždění
dne 19. října v Ostravě, které bylo zároveň politickým mítinkem DSSS a zároveň protestem proti
4. Přerov má v rámci tuzemské neonacistické scény podobně symbolické místo jako Litvínov-Janov a tzv.
bitva o Janov, střety mezi radikálními stoupenci a policií po demonstraci ze dne 17.11.2008. V Přerově
proběhla proti-romská demonstrace v roce 2009, kterou doprovázely rovněž intenzivní útoky proti policejním složkám. Pozvánky na loňské Prvomájové shromáždění byly rovněž vytvořeny s motivem střetů
s PČR, de facto se „systémem“.
5. Zástupci slovenského hnutí Slovenská pospolitosť včetně projevu a skupina osob s polskou vlajkou.
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„nepřizpůsobivým“. Akce se zúčastnilo přibližně 400 osob, převážně PEX a fotbalových chuligánů, přičemž po oﬁciálním ukončení shromáždění došlo k útokům proti policejním složkám tvořícím kordon u ubytoven sociálně slabých. Naopak shromáždění DM u příležitosti 17. listopadu v
Praze lze z hlediska nízké účasti, zhruba 120 osob, označit za neúspěch.
V loňském roce proběhlo rovněž každoročně pořádané shromáždění u příležitosti svátku sv. Václava. Loňského ročníku pořádaného v Praze Autonomními nacionalisty se zúčastnilo zhruba 250
osob.
Jako každý rok se konalo i několik menších tradičních setkání k připomenutí zesnulých či vězněných kamarádů. Dne 18. května tak například v Mostě a Litvínově pochodovalo cca 100 osob
k uctění památky zesnulého Miloše Reha6 či dne 20. července ve Svitavách cca 70 osob na podporu vězněného neonacisty Vlastimila Pechance. Obě akce proběhly v klidu a bez výtržností. Zhruba
50 osob se zúčastnilo pietního pochodu za Daniela Hejdánka v Pardubicích dne 5. prosince, který se o rok dříve z důvodu nízkého zájmu o účast neuskutečnil. Poměrně vysoký počet účastníků, zhruba 120 osob, se zapojilo do pietního pochodu za Stanislava Loveckého ve Veselí nad Moravou. Po pochodu následoval koncert. Obdobně proběhl i pochod a setkání za Aleše Marečka
a Davida Friedla v Krnově dne 2. února.
V rámci neonacistické scény bylo zaznamenáno
několik tzv. solidárních akcí. Akce slouží k vyjádření podpory často vůči ideologicky spřízněným
subjektům v zahraničí. Lze jmenovat akci „Světlo pro Drážďany a obětem spojeneckého bombardování“, která se konala dne 16. února v Ostravě. Uspořádali ji pravicoví extremisté ze severozápadních Čech a němečtí aktivisté z uskupení
Freies Netz Süd. Zúčastnilo se jí 130–150 osob,
z čehož byla cca polovina Němců, a proběhla v
klidu a bez výtržností7. O den později proběhlo
taktéž v Ostravě shromáždění DM v rámci kamAkce „Světlo pro Drážďany“ v Ostravě, 16. 2. 2013
paně „Kosovo je Srbsko“ jako akce na podporu
srbského nacionalismu a protest proti existenci samostatného Kosova. Shromáždění a pochodu se
zúčastnilo zhruba 150 osob, zejména PEX. Dne 7. října proběhla v Opavě spontánní solidární akce
na podporu řecké neonacistické organizace Zlatý úsvit v reakci na zadržení jejího vedení a označení organizace za nezákonnou. Dne 2. listopadu proběhla v Ostravě obdobná akce a nástřiky graffiti
na podporu 2 zastřelených členů Zlatého úsvitu. Ve stejném týdnu proběhla stejná kampaň i v Praze před objektem zastupitelského úřadu Řecka, kde byl vyvěšen transparent a fotograﬁe zabitých
členů.8 Dne 10. října proběhl opět v Ostravě happening na podporu mezinárodní akce „Red October“, upozorňující „na kruté násilí, které jé pácháno na bílých Jihoafričanech ze strany černochů“.

6. Akce se zúčastnili i němečtí neonacisté.
7. Akce proběhla jako připomínka bombardování Drážďan v roce 1945. V Drážďanech je každoročně počátkem února organizována pietní akce PEX, v posledních letech však byla opakovaně blokována jejími
odpůrci, včetně LEX. Akce v Ostravě nejen že umožnila samotné uspořádání akce (proběhla bez konﬂiktů), ale zároveň demonstrovala spolupráci českých a německých neonacistických buněk.
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V průběhu roku se etablovaly dva personálně vzájemně propojené subjekty zaměřené na projevy solidarity, působení na veřejné mínění a v neposlední řadě i sběr ﬁnančních prostředků. Po
vzoru mezinárodního projektu týkajícího se Sýrie (Evropská fronta solidarity pro Sýrii) byla vytvořena Evropská fronta solidarity pro Kosovo.
Do aktivit obou front jsou zapojeni PEX. Prvně jmenovaný subjekt se v průběhu roku 2013
zaktivizoval k několika veřejným manifestacím. Část stoupenců přímo na oﬁciální pozvání
tamní vlády navštívila ve 2. polovině roku Sýrii.
V rámci obou kampaní jsou nepravidelně organizována setkání a přednášky, často s účastí zahraničních zástupců. Sběr ﬁnančních prostředků, které tyto kampaně provozují, vyvolává
otázky zneužívání ﬁnančních zdrojů pro potřeby krajně pravicové scény i jednotlivců ve vede- Shromáždění na podporu Asadovu režimu
v Praze, 31. 8. 2013
ní těchto kampaní.
Výše uvedené nově vzniklé iniciativy Pro-vlast a Generace identity jsou personálně propojeny
s aktivisty bývalých Autonomních nacionalistů i DM. Generace identity navazuje na projekty předchozích subjektů, zejména ve smyslu pořádání tzv. solidárních akcí zaměřených do sociální oblasti,
na podporu psích útulků, dětských domovů, apod. Vedle toho organizuje i různé happeningy zaměřené na distribuci letáků a propagačních materiálů i spontánní shromáždění. Generace identity
uspořádala několik propagačních akcí jako vyvěšení transparentů na silniční mosty (Praha-Zličín)9
a spontánní shromáždění u orloje na Staroměstském náměstí v Praze. Bylo zaznamenáno i několik
graffiti, zejména v Praze a Moravskoslezském kraji. S iniciativou Pro-Vlast je spojená protievropská kampaň, spočívající v krádežích vlajek EU. Kampaň byla zahájena v prosinci 2013.
V předchozím roku se také měnila distribuční síť propagandistických předmětů. Současná distribuční síť je ovládána několika jednotlivci, kteří zároveň zajišťují i výrobu. K té lze poznamenat, že
je rozdělena na nezávadové nebo implicitně propagující motivy a tzv. otevřeně propagující motivy a symboliku. První kategorie zboží je nabízena více či méně veřejně, prostřednictvím webových
stránek nebo virtuálních sítí. Druhá kategorie je nabízena prostřednictvím distribuční sítě, založené na osobních kontaktech. Takto získané ﬁnanční prostředky slouží často pro osobní potřebu,
v omezené míře na organizaci akcí, např. koncertů.
Platforma na podporu tzv. Prisoners of War („POW“), vězněných či stíhaných soukmenovců, je
až na výjimky v rámci tuzemské scény nefunkční a je udržována pouze jednotlivci.
Nadále docházelo k pořádání pravicově extremistických akcí s hudební produkcí, a to v podobě
započaté v předchozích letech. Těchto akcí se účastnilo průměrně okolo sta osob. Zaznamenány

8. Dva členové Zlatého úsvitu byli koncem října zastřeleni mužem na motocyklu. Útok byl přisuzován
krajní levici.
9. Text „Support Nationalists“. Stejnou aktivitu projevovaly pravidelně i skupiny AN Kladensko na mostech na silnici R7.
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ovšem byly i výjimky, například při akci „Boot Boys Are Back vol. 3“ dne 24. srpna 2013 v Strážkovicích se sešlo zhruba pět set posluchačů.
V rámci hudební scény pro PEX dlouhodobě převažuje organizace tzv. komerčních koncertů. Události byly často veřejně prezentovány a propagovány. Organizaci nebo pořádání těchto koncertů však bylo možné nadále spojit s konkrétními osobami aktivně sympatizujícími
s neonacistickou scénou. V průběhu roku 2013 bylo rovněž zaznamenáno několik koncertů, na kterých probíhal sběr ﬁnančních prostředků na podporu stíhaných soukmenovců, tzv. POW. Mezi takové koncerty patřilo
i vystoupení kapel Sons of Bohemia a Squad
96 v pražské restauraci Na Slamníku dne 8.
června. Jeho organizaci mj. zajišťovaly vůdčí
osobnosti již nefunkčního Národního odporu Praha.
Pro komerční scénu je typický výskyt dříve známých kapel pod novými názvy. Proto jsou tyto
koncerty vyhledávány zejména sympatizanty
krajní pravice, resp. neonacismu. Ze strany orPříznivec kapely Sons of Bohemia na shromáždění
ganizátorů samotných je často kladen důraz na
v Duchcově, 22. 6. 2013
eliminaci nezákonného chování účastníků nebo
kapel, zejména z hlediska projevů sympatií nebo propagace nacismu a neonacismu.
Průběh „komerčních“ koncertů často závisí na přítomnosti policie v místě konání. Známé jsou
koncerty např. kapely Sons of Bohemia, která v případě absence policie hraje známé skladby
z prostředí WPM. Obdobně vystupují i další kapely.
V loňském roce zaznamenáno celkem 7 utajených koncertů tzv. White Power Music10. I nadále
se jedná zejména o koncerty určené pro početně malé publikum, zpravidla ne více než 50 osob.
Místo konání bývá až do poslední chvíle tajeno a známo pouze organizátorům. Publikum je zvané
často pouze na bázi osobních kontaktů.
Dlouhodobým trendem zůstává přesun těchto koncertů určených pro radikální stoupence mimo území ČR. Nadále nejčastější destinací jsou Slovenská republika a Polsko, co se
týká organizace koncertů určených především pro tuzemské publikum. Hlavním důvodem pro přesun koncertů mimo území ČR je snaha vyhnout se pozornosti tuzemských
bezpečnostních složek. Častá účast osob z ČR je dále dlouhodobě zaznamenávána na
koncertech v Maďarsku, Itálii, Německu, Velké Británii, ojediněle rovněž v Rusku, Ukrajině a Srbsku.
Při propagaci pravicového extremismu a komunikaci v této oblasti hrál i nadále dominantní roli
internet.
10. White Power Music neboli hudba bílé síly je žánr spojený s neonacistickou scénou. Od počátku se vyznačuje otevřenými projevy nenávisti a výzvami k násilí proti ideologickým nepřátelům, stejně jako otevřenou propagací nacismu/neonacismu či jejich dílčích symbolů.
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3.3.3 Trestná činnost
Trestná činnost související s krajní pravicí zůstává převážně latentní. Její zjištění závisí často na poškozených či dotčených hodnotách. Převažuje trestná činnost související s podporou či projevy
sympatií k nacismu/neonacismu, dále podněcování k nenávisti, nebezpečné vyhrožování anebo
násilí vůči skupině obyvatel.
Statisticky vykazovaný počet případů je do jisté míry zavádějící. Celkový počet 211 trestných
činů totiž zdaleka nevystihuje reálnou trestnou činnost páchanou stoupenci extremistických
hnutí. Příkladem mohou být výše uváděné trestné výpravy, které, pokud jsou ohlášeny, jsou často vedeny jako trestné činy výtržnictví nebo ublížení na zdraví, ačkoliv s činností hnutí i konkrétní skupiny nebo jednotlivců úzce souvisí. Krajním případem jsou krádeže nebo loupeže, jako bylo
např. zaznamenáno loupežné přepadení se zbraní spáchané sympatizantem PEX.
Dalším případem je latence způsobená neohlášením trestného činu orgánům činným v trestním řízení. V některých případech je důvodem obava ze strany oběti, v jiných pak neznalost i neochota.
V souvislosti se sérií protiromských demonstrací bylo do současné doby obviněno celkem
86 osob, dalších 51 je podezřelých především z výtržností nebo útoků proti úřední osobě. Celkem 127 osob se dopustilo přestupků, zejména neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Část radikální a militantní scény inklinuje k získávání a přechovávání zbraní. V některých případech jsou
zaznamnávány i tzv. výcvikové kempy. Ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále
jen ÚOOZ) byl v listopadu 2013 realizován případ nedovoleného ozbrojování a přechovávání zbraní a většího množství munice. Toho se v průběhu posledních několika let dopustila skupina 5 osob,
z nichž 4 byly známy v minulosti jako aktivní PEX, 1 z obviněných byl i příslušníkem Armády ČR. Skupina si postupně zajišťovala zbraně, mj. i odstřelovací pušku, se kterými pak prováděla improvizované
výcviky. Zároveň si opatřovala nejen pro sebe, ale i pro další osoby střelivo tzv. přebíjením.
Speciﬁckou kategorií je trestná činnost ve virtuálním prostředí. Za uplynulý rok lze jmenovat zejména projekt webových stránek White Media, které se proﬁlují nejen jako informační platforma
s výrazným xenofobním a rasistickým podtextem, ale zároveň jako iniciativa zaměřená na monitoring a sběr informací o ideologických nepřátelích z řad veřejných aktivistů i příslušníků určitých skupin obyvatel na základě jejich rasové či etnické příslušnosti, anebo politického a náboženského přesvědčení. V průběhu roku se zintenzivnila i činnost zaměřená na krádeže osobních informací a dat
v internetovém prostředí. Ideologickým nepřátelům byly napadány osobní e-mailové účty, proﬁly
v sociálních sítích,
webové
stránky
a v několika případech i osobní bankovnictví, kdy jednotlivé „hackerské“
akce jsou pravidelně zveřejňovány na Na webu White Media je provozován monitoring osob s názvem
webu White Media. Anti Multi Kulti Watch
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3.3.4 Zahraniční spolupráce a přeshraniční kontakty
Spolupráce se zahraničními PEX fungovala hlavně na vztazích mezi jednotlivci. „Zprostředkovatelé“ pak působí jako organizátoři výjezdů do zahraničí, společných nebo solidárních akcí na podporu zahraničních partnerů nebo subjektů. Zahraniční kontakty zaznamenávané v rámci krajní
pravice jsou dlouhodobé a rozvinuté napříč Evropou. Nejužší kontakty měli čeští aktivisté s extremisty z Německa, Slovenska a Polska. Dále existují vztahy na soukmenovce v Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Francii a v neposlední řadě Srbsku, Ukrajině a v Rusku. Poměrně silné vazby jsou
navázány i na neonacistické hnutí ve Velké Británii a v Irsku, především prostřednictvím ostrovní
česko-slovenské komunity příznivců neonacismu.
Ve spolupráci s německými protějšky jsou patrné dvě základní linie vzájemných vztahů, oﬁciální a neoﬁciální. V prvním případě se jedná o spolupráci mezi Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD) a paralelně s tím
i Junge Nationaldemokraten (JND) a DM. Oﬁciální vztah vznikl z dříve udržovaných kontaktů
přibližně v roce 2012, v loňském roce byly vlivem různých faktorů, především vnitřních krizí
v obou stranách, spíše upozaděny. Jádro kontaktů s německou scénou tvoří neonacističtí aktivisté z dřívějšího Národního odporu spoluLucie Šlégrová během akce „Světlo pro Drážďany“
pracující s protějšky z Nationaler Widerstand.
v Ostravě, 16. 2. 2013
Za českou stranu tyto vztahy zastupovaly vůdčí osobnosti zejména z Prahy, Karlovarského a Jihomoravského kraje a protějšky byly elementy z Bavorska a Saska. Ze vzájemné spolupráce vzešlo i několik společných organizací, Deutsche-Böhmischer Freundkreis byl v roce 2012 doplněn o Urd und Skult, v současnosti neprojevující žádné aktivity. Během roku 2013 bylo zaznamenáno několika akcí veřejně prezentujících vzájemnou spolupráci obou hnutí. Lze jmenovat např. výše zmíněnou akci v Ostravě s názvem „Světlo pro Drážďany“, skupina přibližně 12 aktivistů JND se zúčastnila shromáždění DM u příležitosti svátku 17. listopadu v Praze, stejně početná skupina aktivistů neonacistické organizace Freies
Netz Süd byla zaznamenána na pietním pochodu za Miloše Reha v Litvínově. Naopak byl výskyt
zástupců z ČR zaznamenán během Prvomájového shromáždění ve Würzburgu, festivalu Frankentag v bavorském Rodenu a rovněž na každoročním pochodu k uctění památky Rudolfa Hesse ve
Wunsiedelu. Vedle toho proběhla řada společných neveřejných setkání a akcí.
Vyšší míra spolupráce byla zaznamenána s polskými nacionalisty. Jejich zástupci se účastnili protestních akcí v Ostravě a Přerově, skupina aktivistů z ČR pak byla zaznamenána během každoročního Pochodu nezávislosti ve Varšavě (10. listopadu), během kterého došlo k intenzivním konﬂiktům s policií.
Formální spolupráce byla rovněž po určitém oslabení v minulých letech opětovně navázána se
slovenskými nacionalisty, zejména na úrovni DM a Slovenské Pospolitosti. Na druhé straně zvolení Mariána Kotleby županem Bánskobystrického kraje bylo v rámci tuzemské scény reﬂektováno poměrně vlažně.
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Ideálním prostředím pro navazování kontaktů jsou mezinárodní platformy – např. Generace
identity či Evropská fronta solidarity na podporu Sýrie/srbského Kosova.
3.4 Levicový extremismus
3.4.1 Struktura a subjekty scény
Anarchoautonomní scéna neprošla v roce 2013 výraznější změnou a nadále stagnovala. Potýkala
se s problémy, které přetrvávají již řadu let. Mezi ty hlavní stále patřily slabá členská základna a absence vůdčích osobností, které by anarchoautonomní spektrum dokázaly zaktivizovat a sjednotit. Před revoluční změnou společnosti aktivisté upřednostňovali praktikování autonomního stylu
života uvnitř stávajícího demokratického systému a snažili se za tímto účelem o vytváření příhodného prostoru. Těžištěm jejich aktivit se stávají tzv. kulturně informační nebo autonomní centra,
která existují v Praze, Mostě, Ostravě a některých dalších krajských městech.
Reálná bezpečnostní hrozba pro demokratické zřízení ČR tak byla minimální. Největším rizikem
byla účast řady aktivistů na veřejných demonstracích, kde hrozilo narušení veřejného pořádku při
případných vzájemných střetech s přívrženci krajní pravice.
Činnost antiautoritářských přívrženců se již tradičně zaměřovala více dovnitř samotného hnutí než na širokou veřejnost. I přes přetrvávající vnitřní problémy některá uskupení vyvíjela kulturní a vzdělávací činnost, jako je pořádání koncertů, výstav, přednášek, diskuzí, besed, workshopů,
beneﬁčních a vzpomínkových akcí, promítání ﬁlmů apod. Z veřejných aktivit, jež měly za cíl oslovit běžné občany mimo anarchistické kruhy, se jednalo spíše o regionální akce zpravidla menšího
rozsahu. Masová shromáždění nebyla tak obvyklá. V propagaci vlastních myšlenek nadále hrál velmi důležitou roli internet.
Anarchoautonomní scéna usilovala o vyvolání aktivit v jednotlivých regionech, resp. krajích. Lze
zde nalézt souvislost s působením tzv. informačně-kulturních center, která konsolidují a sjednocují anarchistickou scénu. Informační centra, která kromě Prahy fungují v Mostu, Jihlavě, Hradci Králové, Plzni, Olomouci, Brně a Ostravě, výrazným způsobem zvyšují schopnost koordinace
i mobilizace. Zároveň poskytují legitimní prostor pro organizaci akcí neveřejných i částečně veřejných, k pořádání přednášek, workshopů, promítání i menších koncertů. Některá centra jsou využívána i ke krátkodobému ubytování především zahraničních aktivistů.
Stoupenci antiautoritářského spektra uspořádali v roce 2013 hned několik vlastních subkulturních
akcí, které ale většinou nepřitáhly pozornost běžných občanů a médií.
Nejvýraznější akce, kterou zorganizovali přímo členové anarchoautonomního spektra, byla již tradičně situována do období prvomájových oslav. Stejně jako v roce 2012 byl zvolen model tzv.
„akčních dnů“, který v sobě zahrnoval debaty, fotbalový turnaj „Fotbal proti rasismu“, beneﬁční
koncerty, promítání dokumentárních ﬁlmů, hudební afterparty atd. Lze konstatovat, že šlo spíše
o samostatná a ve své podstatě nezávislá setkání. V jeho rámci byl například dne 29. dubna uspořádán beneﬁční koncert na počest zavražděného ruského antifašisty Ivana Chuturského.
Největší akce v rámci „akčních dnů“ proběhla dne 1. května, kdy se nejprve anarchisté v menším počtu setkali na Střeleckém ostrově a odpoledne se uskutečnilo shromáždění s názvem „Pár19

ty skončila“ na náměstí Republiky, odkud účastníci vyrazili na pochod Prahou. Až na drobné incidenty proběhlo vše v klidu a bez nutnosti většího zásahu PČR. Hlavním důvodem bylo to, že
akce nebyla pojata jako blokáda tradiční prvomájové demonstrace pravicových extremistů. Ta totiž v roce 2013 proběhla v Přerově.
Někteří anarchisté reﬂektovali problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami. Participovali na činnosti iniciativ za sociální bydlení či platformy Blokujeme, která měla za cíl organizovat
a mobilizovat veřejnost k protestům proti demonstracím PEX. S výjimkou několika demonstrací
(Ostrava, Praha) se však akce potýkaly s nízkou účastí.
Antifašistická uskupení se nadále hojně věnovala otázce boje proti přívržencům krajní pravice.
To bylo patrné zvláště v době, kdy začal narůstat počet protiromských demonstrací, ať byly pořádány pravicovými extremisty nebo místními občany.
Podporovatelé antiautoritářského spektra se podíleli na různých proromských shromážděních
v řadě měst ČR. Zejména díky masivnímu nasazení policejních sil však až na výjimky nedocházelo
k závažným vzájemným střetům mezi přívrženci krajní levice a krajní pravice.
Pozornosti anarchoautonomů neunikla například snaha pravicových extremistů o rozdrobení
policejních sil uspořádáním několika souběžných
demonstrací dne 24. srpna v řadě měst ČR. Zúčastnili se zejména proromských akcí v Ostravě,
Plzni či Duchcově. Jednou z největších protiakcí pak bylo shromáždění dne 28. září v Krupce,
kde se sešlo několik set antifašistů proti několika přívržencům krajní pravice.
LEX uspořádali protesty i proti jiným než protiromským akcím krajní pravice. Například dne
Odpůrci PEX v Kraslicích, 7. 9. 2013
17. listopadu v Praze participovali na shromáždění „Protest proti zneužívání dne studentů“, jehož cílem bylo zabránit pochodu pravicových extremistů Prahou. K žádným střetům antagonistických aktivistů nakonec ani zde nedošlo.
Antifašisté pokračovali také v monitoringu neonacistů a představitelů DSSS. Výsledky o jednotlivých osobách a kauzách byly zveřejňovány na internetových stránkách. Nejradikálnější členové
pak pokračovali ve snahách o napadání a přímé fyzické útoky na své ideové odpůrce v řadách extremistické pravice.
Charakteristické byly pro anarchoautonomní spektrum také solidární aktivity, v jejichž rámci byla
akcentována situace v zahraničí. Svoji podporu anarchisté vyjadřovali formou informování o případech na svých internetových stránkách, uveřejněním různých prohlášení, pořádáním beneﬁčních
koncertů či v několika případech i uspořádáním veřejných shromáždění.
Například dne 18. ledna anarchisté uspořádali před řeckou ambasádou v Praze protestní
shromáždění k vyjádření podpory řeckým squatterům, kterého se zúčastnilo cca 20 osob.
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Dne 25. ledna se v Praze před ruským velvyslanectvím konala demonstrace „Ruce pryč od
ruských antifašistů“, které se zúčastnilo cca 50–70 osob, mimo jedinců z anarchoautonomního spektra i několik osob z řad Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ). Dalším
příkladem může být protestní průvod na podporu (nejen) maďarských lidí bez domova dne
10. října 2013 v Praze.
Mezi solidární akce je možno zařadit i tradiční Do It Yourself (DIY) karneval dne 28. září v Praze,
na jehož pořádání se podíleli také zástupci anarchoautonomního hnutí. Jeho součástí byl totiž také
protest před ruskou ambasádou proti uvěznění několika členek ruské hudební skupiny Pussy Riot.
Celková účast byla relativně vysoká, ale většina zúčastněných nepatřila mezi extremisty. Přestože
se ve stejný den v Praze konala také Svatováclavská akce, kterou pořádali představitelé krajní pravice, k žádným vzájemným střetům nedošlo.
V roce 2013 došlo k mírné aktivizaci squatterského hnutí. Dne 31. srpna squatteři obsadili poničený dům v Praze na Pohořelci. Jelikož neuposlechli výzvy k opuštění objektu ze strany PČR, byla
budova proti vůli squatterů vyklizena a několik jich bylo zajištěno. Dne 24. října krátkodobě obsadili budovu ve Washingtonově ulici v Praze, kterou po několika hodinách opustili. Cílem těchto
akcí ovšem nebylo dlouhodobé obsazení a užívání budov, ale upozornění na množství chátrajících
a opuštěných nemovitostí v Praze.
Uvnitř anarchoautonomní scény působila řada
uskupení, hnutí a iniciativ, které byly často personálně provázané. Existují vůdčí osobnosti a těžiště aktivit zůstává na jednotlivých, často lokálních skupinách. S výjimkou Brna, Olomouce a Plzně je většina veřejných aktivit anarchistického hnutí směřována do Prahy. Nejvýraznějšími aktéry zůstaly Antifašistická akce a ČSAF.
Ostatní subjekty neměly celorepublikový rozsah
a působily více na regionální úrovni.
ČSAF lze charakterizovat jako převážně virtuVlajka Antifašistické akce v Duchcově, 22. 6. 2013
ální informační a kulturní platformu, která zastřešuje jednotlivé aktivní skupiny a kolektivy.
Jádro Antifašistické akce tvoří buňky aktivistů, jejichž členové často spolupracují pouze za určitým účelem, např. konkrétní přímé akci. Jediné více méně pravidelné skupiny byly zaznamenány
na Zlínsku, Olomoucku, Liberecku a v Praze.
Z dalších antiautoritářských aktivních skupin lze uvést lokální kolektivy hlásící se k Voice of Anarchopaciﬁsm nebo k iniciativě Food not bombs, zaměřené na propagaci alternativního životního
stylu a veganství. Většina scény byla však ﬂexibilní a velká část aktivistů se nehlásila ke konkrétní
iniciativě nebo platformě, případně pro své skupiny užívala přechodný název.
V průběhu roku 2013 byly opakovaně zaznamenány aktivity pravděpodobně související se skupinou aktivistů radikálně environmentální scény, konkrétně skupiny hlásící se k mezinárodní organizaci Animal Liberation Front (ALF). Environmentální scénu koncem roku mobilizovala i diskuze
na téma prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji.
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Marxisticko-leninská scéna byla v roce 2013 stále značně fragmentovaná a stagnovala. Důvodem byly zvláště dlouhodobé ideologické a osobní spory, které se do jisté míry ještě prohlubovaly. Slabá členská základna a vzájemná animozita mezi aktivisty měly vliv na množství pořádaných
akcí a činnosti jednotlivých uskupení.
Radikálnost a snahy o odmítání demokratického zřízení v České republice byly patrné více ve virtuální rovině na internetu a v různých vyjádřeních během několika shromáždění, než v reálných
činech. Představitelé marxisticko-leninských organizací tak nepředstavovali v roce 2013 přímou
hrozbu pro demokratický systém ČR.
Mládežnické komunistické hnutí reprezentovaly i v roce 2013 zvláště Svaz mladých komunistů
Československa (dále jen „SMKČ“) a Komunistický svaz mládeže (dále jen „KSM“). Personální neshody představitelů obou svazů přetrvávaly. Rozepře bylo možné spatřovat taktéž uvnitř
SMKČ. Oba subjekty zaznamenaly úbytek sympatizantů. V některých regionech oproti předchozím obdobím dokázali zástupci SMKČ a KSM navázat spolupráci. V rámci KSM byli v loňském roce
zaznamenáni aktivisté věkově mladší generace.
Členové a sympatizanti marxisticko-leninských subjektů v roce 2013 téměř nezorganizovali žádné samostatné akce. Svoje názory se snažili šířit díky participaci na aktivitách jiných levicových subjektů. Využívána byla zvláště Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a její interní i veřejné akce, dále pak
bylo možno zaznamenat přítomnost mladých komunistů na shromážděních Klubu českého pohraničí, Společnosti česko-kubánského přátelství a dalších. Jednalo se o různá vzpomínková setkání k uctění památek zemřelých či zavražděných komunistických osobností, akce při příležitosti různých výročí, jež jsou spojena s komunismem (vzpomínkové setkání u příležitosti 110. výročí narození Julia Fučíka dne 22. února v Praze, shromáždění u příležitosti 65. výročí „Vítězného února 1948“ dne 25. února
v Praze), tradiční setkání příznivců levice (oslava Svátku práce dne 1. května v Praze, 23. ročník „Přátelského setkání Čechů, Moravanů a Slováků“ dne 10. srpna na vrchu Lázek nedaleko Lanškrouna,
23. setkání pod Kunětickou horou dne 7. září, slavnost Haló novin dne 5. října v Praze) či demonstrace
na podporu zahraničích aktivistů (demonstrace solidarity s Kubánskou pěticí dne 12. září v Praze) atd.
Jistou aktivitu věnovaly mládežnické komunistické organizace kritice vlády Petra Nečase a angažovaly se v protivládních demonstracích, které pořádaly různé levicově orientované iniciativy, platformy či sdružení.
Po demisi vlády Petra Nečase se pozornost mladých komunistů soustředila na kritiku krajně pravicových pochodů či na kritiku antikomunismu. Několik jedinců se angažovalo také ve shromážděních na podporu režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Například dne 2. září se řada krajně levicových aktivistů zúčastnila v Praze akce Českého mírového hnutí „Protest proti útoku na
Syrskou arabskou republiku“.
V otázce mezinárodní spolupráce a působení na mezinárodní scéně lze spatřovat větší snahu
u KSM, ale vzhledem k marginální aktivitě mladých komunistů je tento rozdíl nepatrný.
Největší změnou v trockistické části krajní levice byla přeměna Nové antikapitalistické levice na
Levou perspektivu (dále jen „LP“). Mimo názvu změnili její představitelé také budoucí strategii,
když upustili od myšlenky na vytvoření politické strany a rozhodli se jít cestou občanského sdružení zaměřeného na obranu sociálně vyloučených jedinců, na antifašismus, pořádání různých kempů a setkání, provoz svých webových stránek atd. Někteří členové se přidružili k jiným již fungují22

cím organizacím, jiní působili volně bez sdružení v konkrétní organizaci. Také trockistickou scénu
poznamenaly osobní animozity.
Ostatní subjekty reprezentující trockistické spektrum vykazovaly marginální činnost a zůstaly rozdělené do řady personálně propojených uskupení. Prezentovaly se zvláště prostřednictvím participace na akcích jiných levicových organizací. Vlastní činnost vyvinuly například při pořádání Antikapitalistického kempu, který pořádala LP ve spolupráci se Socialistickou solidaritou ve dnech
18.–21. července v Heřmanicích v Podještědí.
V rámci krajní levice bylo nadále typické působení v rámci neextremistických občanských sdružení či iniciativ.
3.4.2 Aktivity scény
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 140 akcí pořádaných, anebo s účastí aktivistů
a sympatizantů krajní levice. Z uvedeného počtu bylo celkem 44 akcí typu veřejných shromáždění, happeningů anebo protestů a demonstrací, dále 26 koncertů a celkem 70 ostatních akcí, obvykle diskuze, přednášky a promítání či workshopy. Oproti loňskému roku se jedná o mírný propad počtu akcí, a to zejména v počtu zaznamenaných koncertů.

Někteří aktivisté krajné levice se zapojili do některých neextremistických iniciativ na podporu sociálně vyloučených. Zúčastnili se např. protestní shromáždění dne 28. ledna před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterého se zúčastnilo přibližně 70 osob a které bylo
ukončeno výtržnostmi demonstrujících uvnitř budovy a zákrokem PČR. Dne 28. února proběhlo před sídlem České spořitelny v Praze protestní shromáždění proti systému tzv. S-karet. Další happening proběhl v Ostravě dne 27. května, zaměřený na podporu místních ubytoven a lokality v Přednádraží, kterého se zúčastnilo zhruba 40 osob. Drtivá většina aktivistů byla z Prahy.
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LEX se zapojovali i do protestů proti demonstracím krajní pravice a vystupovali na obhajobu
romské menšiny. Proběhla série protidemonstrací, happeningů a pokusů o blokádu. Na těchto
veřejných akcích participovali vedle sebe aktivisté za lidská práva, zástupci romské minority i stoupenci myšlenek krajní levice. Proti pochodu PEX v Plzni ze dne 24. srpna protestovalo 200–250
osob. Podobnou účast zaznamenaly i protidemonstrace ve Vítkově (3. srpna), Duchcově (17. srpna) a Přerově (21. září), které byly z velké části tvořeny členy regionálních romských komunit.
Kromě uvedených demonstrací se účast často omezovala na zhruba 50–70 osob a protestní akce
tak měly často charakter happeningů, obvykle s hudebním doprovodem a programem pro místní komunitu. Nejvýznamnější akcí s participací LEX byl protest proti zneužívání významu výročí 17. listopadu, fakticky protest proti akci DM v Praze, kterého se zúčastnilo celkem 350 osob.
V souvislosti s vývojem politické situace bylo zaznamenáno i několik demonstrací nebo protestních happeningů proti vládě a polickému establishmentu. Dne 27. dubna proběhl v Praze Demofest s účastí zhruba 300 osob, z čehož přibližně 50 bylo LEX. O měsíc později proběhl v Brně
tradičně pořádaný Protestfest, kterého se zúčastnilo 1500 osob, z toho přibližně 150 LEX. Demonstrace za rezignaci vlády proběhla v Praze dne 18. června s účastí přibližně 70 osob, z toho
20 LEX. Dále lze zmínit i kampaň proti předčasným volbám do Poslanecké sněmovny, která byla
koncipována jako protest proti politickému systému a stávající garnituře. V rámci kampaně bylo
zaznamenáno několik případů poškození reklamních ploch s tematikou volební kampaně.

Akce na podporu ruských antifašistů v Praze,
25. 1. 2013

Část zaznamenaných akcí byla pořádána
v rámci tzv. projevů solidarity. Dne 5. ledna
proběhlo v Olomouci shromáždění na podporu Romana Smetany a happening k jeho propuštění v rámci prezidentské amnestie. Častěji byly solidární akce zaměřené na podporu
zahraničních subjektů a hnutí. Dne 25. ledna
proběhla demonstrace u zastupitelského úřadu Ruské federace na podporu ruských antifašistů s účastí zhruba 50 osob. Koncert na stejné téma proběhl i ve Vysokém Mýtě (25. února), v Pardubicích (9. března) a rovněž v Praze (29. dubna).

Výše uvedený koncert v Praze byl již součástí anarchistického Prvního máje. Loňský ročník pokračoval v konceptu série tematických akcí. Hlavní shromáždění na 1. Máje v Praze, kterého se
zúčastnilo zhruba 300 osob, bylo koncipováno jako protest proti kapitalistickému vykořisťování.
Během roku proběhlo i několik happeningů v rámci spolupráce se squatterským prostředím. V průběhu roku bylo v Praze obsazeno několik objektů (viz výše). Akce měly upozornit na množství nevyužitých budov v centru i na přístup jejich majitelů. Budovy byly následně vyklízeny za asistence policie.
Koncem roku se aktivizovala scéna radikálních ochránců zvířat. Dne 22. listopadu došlo k vniknutí do objektu norčí farmy a vypuštění norků do okolní přírody. Následkem akce zahynula většina
„osvobozených“ zvířat a akce vyvolala v rámci scény diskuze o přípustnosti podobných akcí. K akci
se jak na místě prostřednictvím zjištěných nápisů, tak prostřednictvím prohlášení na internetu přihlásila buňka sympatizující s Animal Liberation Front (ALF). Podobné akce jsou však na území ČR
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ojedinělé. Tradičně byly v době vánočních trhů zaznamenány protesty proti prodeji, resp. zabíjení kaprů. V průběhu roku rovněž své aktivity projevovaly kolektivy v rámci iniciativy Food not
bombs, spočívající zejména v propagaci veganství a alternativního životního stylu.
Radikálně-komunistické, marxisticko-leninské a trockistické organizace se ve sledovaném období výrazně veřejně neprezentovaly. Výjimkou byla každoročně pořádána pietní akce u hrobu Klementa Gottwalda v Praze (25. února). Veřejnou manifestací byla i akce „Třídní boj místo světové
války“, kolona alegorických vozů cestující přes Polsko, Německo a ČR, na které se podílely KSM,
SMKČ a jejich zahraniční protějšci.
3.4.3 Trestná činnost
Trestná činnost související s krajní levicí bývá zaznamenána ojediněle a její povaha zůstává podobně jako v případě krajní pravice latentní.
V průběhu roku 2013 bylo zaznamenáno několik případů fyzického napadení či konﬂiktů s vazbou
na antifašistické hnutí. Dne 15. února byl v prostoru Autobusového nádraží Praha – Florenc napaden občan SR skupinou 4 osob teleskopickými obušky, údery a kopy za vyvolávání hesla „Antifa“. Napadení tak zřejmě souviselo s domnělou příslušností oběti ke krajně pravicovému hnutí.
Ke konﬂiktu došlo i mezi fotbalovými chuligány Bohemians 1905 Praha dne 30. dubna, kdy skupina levicově orientovaných fanoušků napadla menší skupinu sympatizantů krajní pravice. Do konﬂiktu se na straně LEX zapojily i rusky mluvící osoby, zřejmě účastníků beneﬁčního koncertu na
podporu ruské antifašistické scény, který se konal o den dříve.
3.4.4 Zahraniční spolupráce a přeshraniční kontakty
Oproti krajně-pravicové scéně, krajní levice s výjimkou radikálně-komunistických organizací neprezentuje oﬁciálně své
kontakty či partnerské organizace. Kontakty jsou poměrně rozmanité a zahrnují nejen
společné aktivity, ale i společ- Odpůrci PEX a členové Antifa během shromáždění DSSS ve Varnsdorfu, 14. 9.
né organizace.
V rámci anarchistické scény je zahraniční spolupráce zaštítěna ze strany ČSAF a jejího členství v Mezinárodní anarchistické federaci (IFA). Dále převažuje zejména individuální typ kontaktů. Tradičně úzké
vazby jsou navázány na subjekty či aktivisty v blízkém zahraničí. Dlouhodobě jsou známy aktivity skupiny environmentálních aktivistů z ČR, SR, Polska a Německa zaměřené na organizací tzv. přímých akcí.
Zatímco v současné době není paradoxně v rámci ČSAF zastoupen slovenský partner, prohloubily se vztahy s německými elementy jak anarchistického, tak antifašistického spektra. Zástupci německé scény se nepravidelně zúčastňovali akcí v ČR, např. protestu proti akci Českých lvů v Krupce dne 28. září. Výskyt aktivistů ze SRN byl zaznamenán i na demonstraci DSSS ve Varnsdorfu
dne 14. září a mj. i na Antikapitalistickém kempu ve dnech 27.–31. července. Stejní němečtí aktivisté vytvořili v průběhu roku společnou skupinu s protějšky z Liberecka. Poměrně běžná bývají
i vystoupení zahraničních, zejména slovenských, polských a německých kapel v ČR. Ze vzdáleněj25

ších států lze vyjmenovat kontakty v Řecku, Itálii, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Španělsku, Dánsku
a Velké Británii. Podstatným faktorem je spolupráce se squatterskou scénou, která v rámci solidarity zajišťuje rovněž množství kontaktů. Výjezdy tuzemských aktivistů do zahraničí byly spíše sporadické a týkaly se spíše jednotlivců. Výjimkou byl polský Pochod nezávislosti, kdy zhruba 20 tuzemských aktivistů vyrazilo podpořit odpůrce pochodu nacionalistů.
Obvyklé bývá i sdružování a kontakty v rámci konkrétních kampaní, často zaměřených na projevy solidarity.
3.5 Sdružovací agenda11
Ministerstvo vnitra neobdrželo v roce 2013 žádné podněty týkající se činnosti politických stran,
politických hnutí nebo občanských sdružení ve spojitosti s extremismem, rasismem, xenofobií
apod.
V rámci řízení o registraci občanských sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“), byla v roce 2013 z důvodu popírání rovných práv občanů pro jejich národnost a původ odmítnuta registrace čtyř občanských
sdružení dle § 8 odst. 1 písm. c) v kontextu s § 4 písm. a) citovaného zákona. Rozhodnutími ministerstva ze dne 29. srpna byla odmítnuta registrace občanských sdružení s názvem „Čeští lvi věrni zůstávají, o. s.“, „Národní sdružení Čeští lvi, o. s.“, „Národní pospolitost Čeští lvi, o. s.“ a „Čeští
lvi – Slovanská budoucnost, o. s.“. Podle zatím dostupných informací nepodali členové přípravného výboru proti rozhodnutím ministerstva o odmítnutí registrace žalobu k soudu.
3.6 Hlavní bezpečnostní hrozby a rizika pro ČR
Loňské protesty v tzv. sociálně-vyloučených lokalitách a série proti-romských demonstrací poukázala na riziko progresivně vyvíjející se vlny protestů včetně projevů násilí na základě silného
impulsu, v tomto případě incidentu. Některé lokality a obce, kde se protesty odehrály, nezaznamenaly v uplynulých letech výraznější incidenty v občanském soužití a ani z hlediska kriminogenních faktorů nepatřily mezi rizikové. Série protestů zároveň poukázala na skutečnost, že radikální a militantní scéna PEX se přizpůsobuje opatřením a obvyklým takticko-operačním postupům
zejména ze strany policie. Případné útoky a výtržnosti se tak stávají více koordinované a načasované z hlediska místa i aktuální dispozice/dislokace policejních sil. Objevily se i snahy o ohlášení více paralelních demonstrací ve snaze rozptýlit policejní síly a prostředky. Za jednu z hlavních
11. Dnem 1. ledna 2014 došlo ke změně kompetence ministerstva na úseku sdružovacího práva. Dle
nové zákonné úpravy sdružovacího práva obsažené v občanském zákoníku a v zákoně č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, přešla agenda dosavadních občanských sdružení
a dalších právnických osob založených k výkonu sdružovacího práva s výjimkou politických stran a politických hnutí v plném rozsahu z ministerstva na příslušné soudy. Evidence dosud vedené ministerstvem dle
zákona č. 83/1990Sb. a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, ve znění pozdějších předpisů, se dnem 1. 1. 2014 považují za spolkový rejstřík, vedený rejstříkovými soudy. Politické strany a politická hnutí se nadále řídí zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 268 občanského zákoníku může do postavení spolků ve spojitosti s vyvíjením nedovolené činnosti deﬁnované v § 145 občanského
zákoníku zasahovat toliko soud. V této souvislosti lze též zmínit zákon č. 418/2011Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění zákona č.105/2013 Sb.
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hrozeb tak lze označit možnost vypuknutí další kampaně na základě vhodného impulsu, případně vyvolaného prostřednictvím sociálních sítí. Riziko je o to vyšší, oč je uvedená hrozba do jisté
míry neočekávatelná a obtížně predikovatelná z hlediska konkrétní lokality.
Vlna protestů byla symbolizována v některých lokalitách výraznou či vyšší podporou ze strany
místní populace než bylo zaznamenáno např. během nepokojů ve Šluknovském výběžku v roce
2011. Oslovení populace mobilizačními tématy a platformami je hlavní cíl jak krajně-pravicové, tak
krajně-levicové scény. Hrozbou je pak přímé zneužití protestních kampaní k otevřeným nepokojům, výtržnostem a útokům proti policejním složkám jakožto symbolu státu a státní moci. Zejména v případě protiromských demonstrací je rovněž nadále prohlubováno v dané lokalitě problematické občanské soužití a často byly po demonstracích zaznamenány další související konﬂikty, jako např. v Duchcově.
Pokračující hrozbou je výskyt radikalizovaných militantních jedinců či malých skupin, které mohou k prosazení svých zájmů použít násilí.
3.7 Statistiky trestné činnosti s extremistickým podtextem
3.7.1 Úvod
Policejní statistiky se zpracovávají na základě Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezídia (dále jen „ESSK“). Statistika Nejvyššího státního zastupitelství, stejně jako statistiky
soudní (zpracovává Ministerstvo spravedlnosti), má jiný horizont vykazování než statistika policejní. Není pro ni rozhodná doba, kdy se skutek stal, ale kdy státní zástupce zpracoval obžalobu, rozhodl o zastavení věci apod. Absence provázanosti těchto tří statistik je velkým handicapem, nicméně v současné době není technicky možné tento problém vyřešit.
Do roku 2009 se policejní statistiky řídily podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
ve znění pozdějších předpisů. Rozlišovaly tedy 7 krajů a hl.m. Praha. Od 1. ledna 2010 je členění
statistik totožné s vyššími územně správními celky, rozlišují tedy 14 krajů. Tato změna znemožňuje meziroční komparaci dat z hlediska krajů před a po roce 2009.
U podrobných statistik k pachatelům (podle dalších ukazatelů, vzdělání, pohlaví, věk apod.) se vychází z tzv. nestandardních sestav. To znamená, že se vykazuje veškerá prokázaná trestná činnost
pachatele. Ve standardních sestavách, ze kterých se vychází u celorepublikových a krajských statistik extremistické trestné činnosti, se eviduje pouze nejzávažnější trestný čin. Mezi oběma statistikami může tedy vzniknout diskrepance. Za rok 2011 vykazuje standardní sestava 246 pachatelů a nestandardní 252 pachatelů.
U statistik pachatelů podle vzdělání jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s novou terminologií absolventi základní školy s výučním listem absolventy střední školy s výučním listem a pachatelé se středoškolským vzděláním pachateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou (viz § 58 cit.
zákona č. 561/2004 Sb.).
Statistiku trestné činnosti policistů dříve zpracovávala Inspekce Policie ČR, která však byla od
1. ledna 2012 nahrazena Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Data od roku 2011 už poskytuje právě Generální inspekce.
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V rámci nestandardních statistických výstupů jsou rovněž Policejním prezidiem ČR zpracovávány
od roku 2005 statistiky k zjištěným trestným činům s antisemitským podtextem12 . K 1. lednu 2005
byly, v rámci Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezidia ČR (ESSK), rozšířeny číselníky k extremistické kriminalitě o kódy umožňující zvlášť identiﬁkovat tr. činy motivované
náboženskou a národnostní nesnášenlivostí vůči Židům a židovské víře, včetně útoků proti objektům židovských obcí a jejich zařízení, synagogám a židovským hřbitovům.
Od roku 2011 jsou ve Zprávě uváděny trestné činy motivované nenávistí vůči Romům. K této statistice je nutné doplnit vysvětlující komentář. V policejních statistikách se u obětí trestných činů nerozlišuje etnicita, ani národnost. Lze pouze vysledovat, že obětí byl cizinec. V policejním Evidenčně statistickém systému kriminality se ale evidují trestné činy motivované národnostní nesnášenlivostí nebo nenávistí proti Čechům, Moravanům a Slezanům, Polákům, Němcům, Ukrajincům,
Vietnamcům, Maďarům, Rusům a Rusínům, Romům, Židům, Arabům, Číňanům a jiným národnostem. Aby byl trestný čin motivovaný nenávistí vůči Romům vykázán v policejní statistice, musejí být splněny tyto podmínky: 1) policista při vyplňování Formuláře o trestném činu tento vyhodnotí jako trestný čin s extremistickým podtextem, 2) poškozený o sobě uvede, že je Rom, nebo se
jedná o trestný čin proti objektu s jasným vztahem k romské národnosti (např. pachatel nasprejuje rasistický nápis na Památník romského holocaustu, či Muzeum romské kultury apod.). V této
statistice nejsou evidovány trestné činy proti Romům, u kterých nebyl prokázán protiromský podtext (např. když je Romovi ukraden automobil, aniž by pachatel věděl, že majitelem je Rom). Řada
Romů v ČR se navíc k romské národnosti nehlásí. Čísla v této statistice jsou pouze orientační
a mají omezenou vypovídající hodnotu.
3.7.2 Celorepubliková statistika
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, kdy bylo spácháno celkem 304 528 trestných činů.
Z výše uvedených trestných činů bylo objasněno 68,25 % tj. 144 (v roce 2012 to bylo 67,1 %,
116 tr. č.). V souvislosti s těmito trestnými činy došlo v roce 2013 ke stíhání 198 osob.

12. V období před tímto rozšířením statistik docházelo v celé Evropě k nárůstu trestných činů s antisemitským kontextem. Téma antisemitismu se stalo prioritním jak pro Evropskou unii, tak pro mezinárodní organizace.
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Celkový počet trestných činů s extremistickým podtextem zaevidovaných na území ČR v letech
2006 až 2013 (dle Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezidia ČR – ESSK)
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Zaevidováno TČ Podíl na celkové
kriminalitě (%)
248
0,07
196
0,05
217
0,06
265
0,08
252
0,08
238
0,08
173
0,06
211
0,06

Objasněno TČ
196
119
126
186
168
157
116
144

Stíháno a vyšetřováno osob
242
181
195
293
231
246
208
198
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3.7.3 Statistika podle krajů
Nejvíce trestných činů s extremistickým podtextem bylo zaevidováno v Moravskoslezském kraji (48 tr. č.), což představuje 22,8 % z celkového počtu na území České republiky. Vysoká čísla
se objevují rovněž u hl. města Prahy (35 tr. č., 16,6 %), Ústeckého kraje (20 tr. č., 9,5 %) a Středočeském kraji (18 tr. č., 8,5 %). Naopak nejméně těchto trestných činů bylo evidováno ve Zlínském kraji (5 tr. č., 2,4 %) a v kraji Vysočina (5 tr. č., 2,4 %) a nejméně pak v Karlovarském kraji (4 tr. č., 1,9 %).
K výraznějšímu poklesu trestných činu s extremistickým podtextem došlo především v Jihočeském kraji (v roce 2012, 27 tr. č.) a v kraji Zlínském (v roce 2012, 19 tr. č.). Naopak výrazný růst
lze zaznamenat hlavně v Moravskoslezském kraji (v roce 2012, 19 tr. č.) a v Praze (v roce 2012,
23 tr. č.). Výraznější nárůst je patrný i v Plzeňském kraji (v roce 2012, 4 tr. č.)
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Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích ČR v roce 2013
1. 1. - 31. 12. 2013
Kraj
Zjištěné TČ/ v %
Objasněnost TČ /
z celkového počtu
% objasněnosti
Praha
35 /16,6 %
19 / 54,3 %
Středočeský
18 / 8,5 %
9 /50 %
Jihočeský
14 / 6,6 %
12 / 85,7 %
Plzeňský
11 / 5,2 %
9 / 81,8 %
Karlovarský
4 / 1,9 %
4 / 75 %
Ústecký
20 / 9,5 %
16 / 80 %
Liberecký
6 / 2,9 %
5 / 83,3 %
Královehradecký
4 / 1,9 %
2 / 50 %
Pardubický
6 / 2,8 %
4 / 66,7 %
Vysočina
5 / 2,4 %
5 / 20 %
Jihomoravský
21 / 10 %
13 /61,9 %
Olomoucký
14 / 6,6 %
10 / 71,4 %
Moravskoslezský
48 / 22,8 %
39 / 81,3 %
Zlínský
5 / 2,4 %
2 / 40 %
ČR
211 / 100 %
144 / 68,3 %

Počet pachatelů/ v %
z celkového počtu
24 / 12,1 %
12 / 6,1 %
19 / 9,6 %
14 / 7,1 %
3 / 1,5 %
30 / 15,2 %
8/4%
2/1%
4/2%
2/1%
15 / 7,6 %
16 / 8,1 %
46 / 23,2 %
3 / 1,5 %
198 / 100 %

3.7.4 Statistika podle skutků
Oproti roku 2012 nedošlo ve skladbě trestných činů k žádným výraznějším změnám. Výrazněji se
v porovnání s minulým rokem projevily pouze trestné činy dle § 323–326 (násilí proti úřední osobě). Dále se jedná zejména o tyto trestné činy:

 Nejpočetněji jsou zastoupené trestné činy dle § 403 (založení, podpora a propagace hnutí smě-

řujícího k potlačení práv a svobod člověka), § 404 (projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování práv a svobod člověka), § 405 (popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidia)
trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Tyto trestní činy představují 37,4 % (79 tr. č.) z celkového počtu
tr. č. s extremistickým podtextem, přičemž došlo k objasnění 53 a stíháno 73 pachatelů.

 Trestné činy dle § 355 (hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob) představu-

jí druhou nejpočetnější skupinu. Celkově se podílejí na všech trestných činech 17,5 % (37 tr. č.).
V rámci nich došlo k objasnění 29 případů a stíhání 41 osob.

 Trestné činy dle § 323–326 (násilí proti úřední osobě) tvoří 10,9 % (23 tr. č.), přičemž objasněno bylo 22 případů a bylo stíháno 22 pachatelů

 Trestné činy dle § 352 (násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci) představují 9 % (19 tr.
č.) všech činů. Objasněno bylo 12 případů, které spadají do § 352 a stíháno 22 pachatelů.

 Trestné činy dle § 145, 146 (úmyslné ublížení na zdraví) se podílejí na celkovém počtu trest-

ných činů rovněž 9 % (19 případů). Z toho 13 trestných činů bylo objasněno a 24 pachatelů stíháno.
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 Méně pak byly zastoupeny také trestné činy dle § 356 (podněcování k národnostní a rasové nenávisti), § 228 (poškozování cizí věci), § 228/2 (sprejerství) a § 329 (zneužívání pravomocí
úřední osoby)

Přehled extremistických trestných činů, u nichž byl veden útok na národ, národnost nebo rasu
či příslušnost k nim, anebo hlásáním národnosti nebo rasové zášti – celkový nápad v letech
2007 až 2013 podle skutkových podstat (dle Evidenčně statistického systému kriminality Policejního
prezidia ČR - ESSK)
Rok/§ 196
odst.
2/
352
odst.
2
2007 18
2008 25
2009 23
2010 43
2011 40
2012 20
2013 19
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198 /
355

198a
/ 356

28
41
25
43
33
33
37

13
11
16
15
15
5
13

219
odst.
2g /
140
odst.
2g
1
1
1
1
0
0
0

221
odst.
2b /
146
odst.
2e
7
4
2
9
17
11
19

222
odst.
2b /
145
odst.
2f
4
2
2
1
0
3

235
odst.
2f /
175
odst.
2f
0
2
1
0
0
2
0

257
odst.
2b /
228
odst.
3b
2
1
6
2
7
16
3

260 /
403

261 /
404

261a
/ 405

47
42
92
35
21
6
9

63
68
72
74
70
65
63

2
1
4
3
6
8
8

Tabulka níže představuje způsob ukončení fáze trestního řízení, vymezené policejním vyšetřováním trestných činů s rasovým či extremistickým podtextem a jejich pachatelů.
Pachatelé - členění dle způsobu ukončení tr. řízení u PČR
Způsob ukončení
ukončeno podm. zast. tr. stíhání dle §§ 307, 309
61 návrh st. zást. ve ZPŘ na podm. odklad § 179g1 tr. ř.
70 ukonč. návrhem na obžal. st. zástupci dle § 166/3
71 ukonč. návrhem na obžal. st. zástupci dle § 179c
72 podán návrh na zah. říz. soudu pro mládež zák. 218/2003
73 v říz. proti mladist. NPO st. zást. § 166/3 obj. tr. č.
80 odloženo dle § 159a/2,3 – mimo amnestii
neukončeno
Celkový součet

Počet
3
3
87
62
5
10
3
24
197

3.7.5 Pachatelé
Z hlediska vzdělání se skladba pachatelů trestné činnosti mající extremistický podtext oproti minulým letům výraznějším způsobem nezměnila. Na prvním místě jsou v zastoupení 66 osob,
tj. 33,5 % absolventi základních škol s výučním listem (v roce 2012 to bylo 72 osob, tj. 34,6 %).
U druhého místa se jedná o absolventy základních škol bez kvaliﬁkace. Tato kategorie je zastoupena 60 osobami, tj. 30,5 % (v roce 2012, 70 osob, 33,7 %). Pachatelů se středoškolským vzděláním je 37 osob, tj. 18,8 % (v roce 2012, 34 osob, 16,3 %)13. Celkem 34 osob (17,3 %) spadá do
kategorie cizinec, děti, nebylo zjištěno vzdělání.

13. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou v souladu s novou terminologií absolventi základní školy s výučním listem absolventy střední školy s výučním listem a pachatelé se středoškolským vzděláním pachateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou (viz. § 58 cit. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
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Bez výraznějších změn je tomu u pachatelů členěných dle věkových skupin. Stále nejvíce pachatelů pochází z kategorie 21–29 let. Celkově jde o 77 osob a 39,1 % z celkového počtu (v roce
2012, 93 osob, 44,7 %).

Mezi pachateli trestných činů mající extremistický podtext stejně jako v letech minulých převládají muži. Oproti roku 2012 došlo k mírnému poklesu podílu žen, a to na 14,2 % (rok 2012,
16,8 %). Obecně oproti minulému roku klesl celkový počet mužů i žen. Mužských pachatelů bylo
169 (rok 2012, 173), zatímco těch ženských 28 (rok 2012, 35).

U členění pachatelů dle trestní minulosti tvoří podíl recidivistů celkem 38 %, tj. 75 osob (rok
2012, 38,9 %, tj. 81 osob). 8,1 %, tj. 16 osob, představují pachatelé, kteří již byli v minulosti vyšetřováni (rok 2012, 7,7 %) a zbylých 53 % jsou pachatelé, kteří nevykazují nic z uvedeného (rok
2012, 51,9 %).
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Co se týče podílu cizinců na zaevidované trestné činnosti s extremistickým podtextem, tak lze říci,
že oproti letům 2011 a 2012 můžeme zaznamenat určitý nárůst a to na 6,6 %, tj. 13 osob (2011 –
3,6 %, 2012 – 3,4 %, tj. 7 osob). Konkrétně se jednalo o 9 občanů Slovenské republiky a po jednom z Ruské federace, Bulharské republiky, Polské republiky a Rumunska.
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Zaměstnání
administrativní pracovníci
dělníci hutní
dělníci při těžbě a úpravě paliv
dělníci stavební
dělníci výrobní
důchodci
důchodci - invalidní
mechanici a montéři,údržbáři,opraváři
nezaměstnaný (osoba vedená v registru úřadu práce)
osoby bez pracovního zařazení
osoby bez údajů o zaměstnání
osoby na mateřské dovolené
osoby ve výkonu odnětí svobody
ostatní pracovníci nevýrobní činnosti
ostatní techničtí pracovníci
podnikatelé, živnostníci, osoby SVČ a ostatní
pracovníci obchodu
pracovníci ochrany nebo ostrahy objektů
pracovníci skladového hospodářství
pracovníci veřejného stravování,hotelů
příslušníci městské nebo obecní policie
řidiči silničních mot.vozidel
studenti středních a odborných škol
učni a osoby připr. se na dělnická povolání
učni a osoby připr. se na provozní povolání
zaměstnanci bezpečnostních a detektivních agentur
žáci ZŠ

Celkem
1
3
3
4
24
1
2
8
40
22
9
4
1
6
1
17
2
3
1
4
4
3
19
3
3
3
6

3.7.6 Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
V oblasti extremismu v roce 2013 Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřovala celkem
čtyři případy. Z toho se jednalo o dva případy příslušníků Vězeňské služby ČR a dva případy příslušníků Policie ČR, kdy řízení ve věci dosud nebylo ukončeno.
V prvém případě byl prověřován poznatek týkající se údajných projevů sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, přičemž se jednalo o údajné nošení prstenu se symbolem hákového kříže. Vzhledem k tomu, že toto podezření se nepotvrdilo a z provedeného šetření nevyplynuly žádné
skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by se příslušník Vězeňské služby ČR dopustil trestného
činu, či jiného protiprávního jednání byl spisový materiál uložen k případnému dalšímu využití.
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Druhý případ se týkal excesů v chování příslušníka Vězeňské služby ČR, kdy mělo dle podání
oznamovatele docházet i k veřejnému propagování rasismu. Prověřováním případu však nebylo
zjištěno, že by došlo ze strany příslušníka Vězeňské služby ČR k naplnění skutkové podstaty trestného činu a věc byla postoupena k dalším opatřením, resp. posouzení možného kázeňského provinění tohoto příslušníka věcně příslušnému oddělení prevence a stížností příslušné věznice.
Ve sledovaném období byl rovněž prověřován případ týkající se příslušníka Policie ČR, s podezřením ze spáchání přečinu „Nedovolené ozbrojování podle ustanovení § 279 odst. 1, 3 písm. a)
trestního zákoníku“. V předmětném podání byly uváděny i údajné projevy extremismu, které jsou
v této souvislosti také dále šetřeny, přičemž prověřování tohoto případu dále pokračuje.
V oblasti extremismu v roce 2013 Generální inspekce bezpečnostních sborů evidovala jediný případ, kde byly naplněny zákonné podmínky pro zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst.
3 trestního řádu. Řízení v tomto případě dosud nebylo skončeno. V této věci je vedeno trestní
řízení, proti několika příslušníkům Policie ČR, a to pro pro podezření ze zvlášť závažného zločinu „Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku“, kterého se měli dopustit
při výkonu služby opakovaným slovním i fyzickým napadáním osob romské národnosti s rasistickým podtextem.
Žádné další případy protiprávního jednání, resp. trestné činnosti na úseku extremismu v roce
2013 nebyly Generální inspekcí bezpečnostních sborů zjištěny.
Oproti předchozím 2 rokům lze ve sledovaném období roku 2013 hovořit o stagnaci a v dlouhodobějším horizontu o poklesu prověřovaných případů trestné činnosti v oblasti extremismu
páchané v bezpečnostních sborech, neboť v absolutních hodnotách a parametrech zjištění objektivních skutečností naplňujících podmínky pro zahájení trestního řízení nebylo dosaženo stavu
před 3 resp. více lety (v roce 2012 prověřovány 2 případy, v roce 2011 jeden případ, v předchozích letech 8 až 10 případů).
3.7.7 Trestná činnost příslušníků Armády ČR
Vojenské zpravodajství se podílelo na akci PČR zaměřené na eliminaci osob posléze obviněných
z nedovoleného ozbrojování. V této skupině hrál klíčovou úlohu voják AČR.
Vojenská policie (dále jen „VP“) v roce 2013 evidovala tři případy, které souvisely s podezřením ze spáchání protiprávního jednání s extremistickým podtextem. V jejich rámci byli
prověřováni tři vojáci v činné službě, všichni tři v hodnosti svobodník. První případ byl šetřen na základě oznámení velitelského orgánu pro podezření v oblasti rasistických urážek, ke
kterým docházelo opakovaně mezi příslušníky jednotky v areálu vojenského útvaru. Případ
byl šetřen jako přestupek proti občanskému soužití a byl předán veliteli útvaru k projednání.
Druhý případ byl šetřen pro podezření na vytetované závadové symboly na těle vojáka z povolání, zachycené v televizní reportáži, s podezřením na propagaci hnutí směřující k potlačení
práv a svobod člověka. Provedené šetření nakonec spáchání zvláště závažného zločinu „Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“ neprokázalo. Třetí případ dostala VP na vědomí od Policie ČR v souvislosti se zadržením vojáka z povolání pro napodobování nacistického pozdravu a vykřikování rasistických hesel na veřejnosti. Věc šetří Policie ČR.
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3.7.8 Soudní statistiky
V roce 2013 odsoudily soudy ČR pravomocně celkem 77 976 osob (v roce 2012 71 471, v roce
2011 celkem 70 160, v roce 2010 celkem 69 953, v roce 2009 – 73 752; v roce 2008 – 75 751
osob a v roce 2007 – 75 728 osob), což představuje oproti roku 2012 zvýšení o 6 505 osob, tj.
o 9,1 %. Z tohoto počtu bylo odsouzeno v roce 2013 celkem 71 osob za 75 trestných činů s rasovým podtextem. Tento počet představuje pouze 0,1 % z celkového počtu pravomocně odsouzených v tomto roce.
Ve srovnání s rokem 2012 zaznamenáváme pokles počtu pravomocně odsouzených za trestný čin
spáchaný s rasovým podtextem (o 12 osob, tj. o cca 14,5 %, když v předchozím roce 2012 bylo za
tyto delikty odsouzeno celkem 83 osob, v roce 2011 - 111 osob, v roce 2010 96 osob, v roce 2009
pak celkem 103 osob – v r. 2008 - 97 osob, v r. 2007 pak 72 osob). Z uvedených údajů je zřejmé, že
podíl těchto deliktů na celkovém počtu pravomocně odsouzených v ČR zůstává i nadále velmi nízký.
V absolutních číslech pak osciluje v posledních 7 letech mezi cca 70 až 100 pachateli.
Nejčastěji byli pachatelé v roce 2013 odsouzeni za tyto trestné činy:
Počet
Součet
osob
2013
2013,
(tr. z.
40/2009)

Trestný čin

Ustanovení Počet
Ustanovení
tr. zákona
osob
tr. zákoníku
(TZ)
2013,
(tr. z.
140/1961)

Podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práva svobod člověka
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy
a přesvědčení
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
Výtržnictví
Ublížení na zdraví
Útok na veřejného činitele
Vydírání
„Nebezpečné vyhrožování“
Podněcování nenávisti vůči skupině
osob nebo k omezování jejich práv a
svobod
Ublížení na zdraví – těžká újma
Krádež
Útok na veřejného činitele
Maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Ohrožování výchovy mládeže

§§ 260, 261 4

§§ 403, 404 21

25

§ 198

0

§ 355, 356

29

29

§ 196

0

§ 352

9

9

§ 202
§ 221
§ 155
§ 235
§ 197a
§ 198a

4
1
0
0
1
0

§ 358
§ 146
§ 325
§ 175
§ 353
§ 356

28
7
1
0
2
0

32
8
1
0
3
0

§ 222
§ 247
§ 156
§ 171

5
0
0
0

§ 145
§ 205

1
1
0
0

6
1
0
0

§ 201
§ 217

0
0

§ 274

0
0

0
0
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Trestný čin

Porušování domovní svobody
Podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práva svobod člověka
Poškození cizí věci
Nedovolené ozbrojování
Nedovolená výroba a jiné nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a
s jedy
Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu

Ustanovení Počet
tr. zákona
osob
2013,
(tr. z.
140/1961)
§ 238
0
§ 261a
0

Ustanovení Počet
tr. zákoníku osob
(TZ)
2013,
(tr. z.
40/2009)
§ 178
0
0

Součet
2013

x
x
x

x
x
x

§ 228
§ 279
§ 283

1
0
0

1
1
1

x

x

§ 326

2

2

0
0

V roce 2013 byli pachatelé těchto deliktů nejčastěji odsouzeni pro trestný čin podle § 202 tr.
zák., resp. podle § 358 TZ (výtržnictví spáchané s rasovým podtextem) – celkem 32 osob. Následují odsouzení pro trestné činy hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle
§ 355 a 356 TZ – celkem 29 osob. Třetím nejčastějším deliktem jsou trestné činy podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práva svobod člověka podle § 260 a 261 tr. zák, resp. podle
§ 403 a § 404 TZ – 25 osob.
Za uvedené trestné činy s rasovým podtextem byl 2 osobám uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody. Z odsouzených osob za trestné činy s rasovým podtextem byly soudy označeny 3 osoby jako recidivisté. Jednomu vězením potrestanému pachateli soud uložil trest odnětí svobody
v rámci sazby od 1 roku do 5 let, další dostal trest v rozmezí od 5 do 15 let. Trest odnětí svobody
s podmínečným odkladem jeho výkonu soudy v roce 2013 pravomocně uložily 62 osobám. Ve
srovnání s předchozími lety se výrazněji snížil podíl uložených trestů obecně prospěšných prací – v roce 2013 byly uloženy ve 4 případech, v roce 2012 v 19 případech, v roce 2011 uložily soudy tento alternativní trest v 11 případech, zatímco v roce 2010 celkem 16 pachatelům. Odsouzeno bylo pouze 5 mladistvých pachatelů a 10 žen.
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3.7.9 Statistiky Nejvyššího státního zastupitelství
Přehled o trestných činech spáchaných z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek v letech 1995–2013
Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných
nenávistných pohnutek
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Stíháno celkem
osob
508
616
569
535
580
535
529
467 (+51 ZPŘT)
325 (+44 ZPŘT)
351 (+48 ZPŘT
294 (+46 ZPŘT)
221 (+52 ZPŘT)
204 (+36 ZPŘT)
200 (+41 ZPŘT)
194 (+34 ZPŘT)
225 (+63 ZPŘT)
218 (+66 ZPŘT)
224 (+65 ZPŘT)
118 (+81 ZPŘT)*

Obžalováno celkem
osob
461
552
495
439
510
451
369
435 (+50 ZPŘT)
286 (+44 ZPŘT)
326 (+47 ZPŘT)
264 (+45 ZPŘT)
192 (+51 ZPŘT)
197 (+36 ZPŘT)
185 (+40 ZPŘT)
183 (+32 ZPŘT)
213 (+58 ZPŘT)
209 (+59 ZPŘT)
213 (+61 ZPŘT)
113 (+77 ZPŘT)*

* Jedná se o předběžné údaje
Podíl všech trestných činů spáchaných z rasových, národnostních či jiných nenávistných pohnutek na celkovém objemu kriminality byl v r. 2013 poměrně minimální, ostatně stejně jako v letech předcházejících, a stále nedosahuje ani zdaleka 1 %.
Počty stíhaných a obžalovaných osob za jednotlivé trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek lze sledovat v následující tabulce.

40

Údaje o počtu stíhaných a obžalovaných osob pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek v letech 1995–2013
ČR

§ 196/2 tr. zák.

§ 196/3 tr. zák.

§ 198 tr. zák.

§ 198a tr. zák.

§ 219/2g tr. zák.

§ 221/2b tr. zák.

§ 352/2 tr. zák-u

§ 352/3 tr. zák-u

§ 355 tr. zák-u

§ 356 tr. zák-u

§ 140/3g tr. z-u

§ 146/2e tr.z-u

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

1995

177

162

18

17

112

108

28

22

0

0

13

12

1996

210

179

18

17

74

66

30

29

1

1

90

82

1997

150

119

29

19

107

103

25

20

0

0

56

55

1998

126

111

3

0

124

90

7

6

3

2

40

36

1999

139

123

24

24

103

91

12

11

2

2

42

42

2000

98

84

24

24

150

129

19

14

0

0

22

13

2001

95

92

0

0

127

118

19

16

0

0

28

27

2002

85

81

3

3

105

98

4

3

2

2

21

20

2003

64

56

0

0

81

77

8

7

0

0

28

27

2004

67

63

8

8

105

101

5

5

1

0

21

21

2005

74

67

0

0

85

78

3

2

3

3

14

14

2006

48

45

0

0

58

50

3

1

0

0

11

11

2007

33

31

0

0

37

35

24

24

0

0

24

24

2008

31

30

0

0

36

35

7

7

1

1

5

5

2009

33

32

6

6

19

19

7

4

0

0

19

19

2010

46

44

40

37

39

38

6

4

0

0

7

7

2011

41

39

38

37

35

35

5

5

1

1

17

16

2012

41

40

29

28

34

31

8

7

0

0

23

22

2013

15

15

5

5

27

25

2

2

0

0

19

19

ČR

§ 222/2b tr. zák.

§ 235/2f tr. zák.

§ 257/2b tr. zák.

§ 260 tr. zák.

§ 261 tr. zák.

§ 261a tr. zák.

§ 145/2f tr. z-u

§ 175/2f tr. z-u

§ 228/3b tr. z-u

§ 403 tr. zák-u

§ 404 tr. zák-u

§ 405 tr. zák-u

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

stíháno

obžal

1995

23

23

0

0

6

5

13

11

118

101

0

0

1996

42

41

1

1

27

25

30

27

93

84

0

0

1997

45

43

5

5

18

15

29

18

105

98

0

0

1998

28

28

6

6

16

16

27

15

155

129

0

0

1999

30

28

1

0

16

16

52

37

159

136

0

0

2000

12

12

0

0

7

6

79

67

124

102

0

0

2001

6

6

3

3

2

2

51

41

198

164

1

0

2002

24

24

2

2

3

3

75

67

143

132

1

1

2003

13

13

0

0

6

4

28

17

96

84

1

1

2004

9

5

4

4

1

1

31

25

96

90

3

3

2005

7

7

0

0

2

2

23

18

72

65

1

1

2006

3

3

0

0

2

2

16

11

78

69

2

0

2007

3

3

0

0

5

5

14

12

63

62

1

1

2008

9

9

0

0

2

2

29

29

72

61

8

6

2009

21

21

0

0

1

1

25

24

66

60

4

4

2010

1

1

1

0

1

1

39

38

42

40

2

2

2011

0

0

0

0

0

0

15

15

62

57

4

4

2012

2

2

2

2

1

0

27

27

52

49

5

5

2013

3

3

0

0

1

1

18

18

27

24

1

1

V roce 2013 bylo celkem stíháno 118 osob a obžalováno 113 osob. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo podle předběžných statistických zjištění k výraznému poklesu ve sledovaných
kategoriích, a to téměř o polovinu. Poměr mezi počtem osob stíhaných a osob obžalovaných zůstává ale setrvalý.
Nejmarkantnější snížení počtu stíhaných i obžalovaných osob nastalo u trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 352 odst. 3 trestního zákoníku, kde zaujímá šestinu předcházejícího stavu. Rovněž citelný, více než 60% pokles byl zaznamenán u (korespondujícího) trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 352 odst.
2 trestního zákoníku. Nejčastějším trestným činem již není trestný čin projevu sympatií k hnutí
směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku (27 stíhaných osob
a 24 obžalovaných osob), který se odsunul na těsnou druhou pozici, přičemž byl nahrazen četností trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 trestního zákoníku (27 stíhaných osob a 25 obžalovaných osob). Žádné anebo jenom počty do pěti stíhaných i obžalovaných osob jsou nadále registrovány u trestného činu vraždy podle § 140 odst. 3
písm. g) trestního zákoníku, trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 2 písm. f )
trestního zákoníku, trestného činu vydírání podle § 175 odst. 2 písm. f ) trestního zákoníku, trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku a trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlnění genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Ve
srovnání s předcházejícím rokem není u žádného trestného činu vykazován vzestup počtu stíhaných a obžalovaných osob, vyjma trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 2
písm. f ) trestního zákoníku, u něhož se však jedná pouze o jednotku.
Ukazuje se, že trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek
jsou více řešeny v jednodušší formě řízení, kterou představuje zkrácené přípravné řízení. V roce
2013 byl na 77 osob podán návrh na potrestání, což je údaj vůbec nejvyšší za celé dvanáctileté
období od zavedení tohoto institutu do trestního řádu. Celkový počet osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení za některý z trestných činů spáchaných z rasových, národnostních
a jiných nenávistných pohnutek, činil 81.
Analytické údaje
Povaha, rozsah a následky extremisticky motivovaných trestných činů jsou zřejmé z níže připojeného přehledu vybraných konkrétních případů z r. 2013, které byly, případně dosud jsou sledovány Nejvyšším státním zastupitelstvím.
Lze především konstatovat, že na rozdíl od předcházejících let nedošlo podle dostupných informací k útokům spáchaným z rasové pohnutky, jimiž by byla způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt. Nevyskytly se žhářské útoky na romské rodiny. Znepokojujícím jevem je nicméně značný nárůst protiromských pochodů a demonstrací. Nejčastějšími informacemi podanými ve smyslu pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2011 jsou tak případy tzv. hajlování, prezentace závadových symbolů na oblečení či jejich nasprejování na budovy, resp. veřejná prezentace závadových tetování, protiromské výroky publikované na internetu, rasově motivované urážky (mezi něž patří i výroky některých osob romské národnosti adresované příslušníkům tzv. majoritní společnosti - výroky typu „bílé svině“ apod.). Fyzicky motivované rasové útoky směřovaly zejména vůči osobám romské popř. vietnamské národnosti,
ovšem bez vážnějších následků.
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Co se týče tzv. hajlování či prezentace symbolů nacistického Německa, byly v roce 2013 tyto případy kvaliﬁkovány jako přečin podle § 404 trestního zákoníku, kdy výjimečné kvaliﬁkace takového jednání podle § 403, příp. § 405 trestního zákoníku ze strany policejního orgánu, byly napraveny přímo dozorovým státním zástupcem či na základě podnětu odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství. V tomto ohledu bylo plně akceptováno usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 23. 11. 2011 sp. zn. 3 Tdo 1469/2011, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2013.
Jednotlivé případy:
„Podezření z pořádání výcvikových kempů“
Ve věci byly původně zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinů založení podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst.
1, 2 písm. a), b) trestního zákoníku a nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1, 3 písm. b),
odst. 4 písm. a), b) trestního zákoníku, kdy trestná činnost podle prvotní zprávy měla být páchána osobami extrémistického pravicového zaměření a spočívat v založení tajné militantní skupiny
a pořádání výcvikových kempů, kde se účastníci cvičí ve střelbě a taktice boje, přičemž nelegálně
zakoupili mj. odstřelovačskou pušku zn. FALCON ráže 12,7 mm, kdy na dalším kempu měli plánovat výrobu výbušniny.
Následně usnesením policejního orgánu bylo zahájeno trestní stíhání pěti osob pro trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku, dílem v základní, u dvou osob v kvaliﬁkované skutkové podstatě [podle § 279 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku a § 279 odst. 1, 3
písm. b), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku]. Oproti původně podané informaci došlo k zúžení
vymezeného skutku a právní kvaliﬁkace vzhledem k tomu, že v průběhu prověřování nebyly další
výcvikové kempy konány, resp. dokumentovány.
„Good night white pride“
Ve věci byly policejním orgánem Policie ČR zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu § 158 odst.
3 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit P. B. tím, že při shromáždění příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti držel transparent
s nápisem Good night white pride a siluetami stojící postavy, která kope do siluety ležící postavy,
která má na prsou symbol ležícího písmene X.
Odbor trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství mj. poukázal na to, že heslo Good night
white pride vyjadřuje radikální odpor k tzv. bílému rasismu a neonacismu, což je nejenže nezávadovým, ale dokonce chvályhodným občanským postojem. Sama iniciativa Good night white pride se sama deﬁnuje jako angažovaný postoj, jenž je spjat s odmítnutím lhostejnosti vůči tomu, co
se děje v našem okolí, scéně či subkultur, a už od svého vzniku je o rázném odmítání xenofobních
postojů - nacionalismu, rasismu, diskriminaci kvůli barvě pleti či sociálnímu postavení, fašismu, nacismu. Tato iniciativa nevybízí k násilí vůči neonacistům a tento závěr je možno dovozovat toliko
z obrázku, který se typicky s heslem Good night white pride spojuje. Jedná se o siluety dvou postav - první označená symbolem hákového kříže či jiným neonacistickým symbolem leží a druhá
nad ní stojí a naznačuje kopání. Nelze rovněž přehlédnout mimořádnou variabilitu používaných siluet, kdy je nad ležícím neonacistou např. zobrazována starší dáma s kabelkou a deštníkem či hol43

čička na houpačce a tato zobrazení mají zjevně spíše ironický charakter. Další siluety zobrazují jako
stojící postavy např. cyklistu, hudebníka, skejťáka, anarchistu apod. a spíše tak symbolizují potřebu spojení různých subkultur v odporu k rasismu a neonacismu.
Podle zjištění policejního orgánu byl protest podezřelých zcela klidný, nijak nenarušoval pochod
příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti, přičemž se jedná o osoby zcela bezúhonné. Podle odborného vyjádření z oboru sociální vědy, odvětví politologie, přitom použitá vlajka může
být použita pro široké spektrum činností včetně klidného vyjádření nesouhlasu s českou extrémní pravicí. Opatřením policejního orgánu byla nejprve věc podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního
řádu odevzdána k projednání přestupku. Nicméně s ohledem na shora uvedené státní zástupce
toto opatření policejního orgánu podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu zrušil a uložil věc odložit podle § 159a odst. 1 trestního řádu, k čemuž také následně došlo.
„Uveřejňování extrémistických textů pod identitou jiné osoby“
Usnesením policejního orgánu bylo zahájeno trestní stíhání P. P. pro přečin poškození cizích práv
podle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že pod jménem M. Z.,
kterýžto je náměstkem primátora statutárního města P., uveřejňoval na internetu příspěvky obhajující nacistické Německo, kdy M. Z. byl nucen veřejně dementovat, že byl autorem těchto textů. Věc je uváděna jako ilustrace možného poškozování jiné osoby zneužitím její identity při uveřejňování extremisticky laděných textů.
„Verbální útok na policistu romské národnosti“
Ve věci byly policejním orgánem Policie ČR zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu § 158 odst.
3 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit D. M. tím, že při
služebním zákroku příslušníka Policie ČR pprap. P. K. jej urážel slovy: „Ty jsi cikán ty zmrde? I takový jako jsi ty berou k Policii? Takovýho jako jsi ty bych si vychutnal, ty jeden zkurvenej cikáne.“
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3.7.10 Statistiky Probační a mediační služby
Ze souhrnného počtu případů, které střediska Probační a mediační služby ČR(dále jen „PMS“)
od vzniku služby řešila, vyplývá, že podíl případů PMS souvisejících s extremisticky motivovanými
trestnými činy je dlouhodobě nízký, od roku 2002 se jedná cca od 0,2 % do 0,7 % podílu z celkového počtu nově evidovaných spisů v daném roce. Odhad pro rok 2013 je 0,3 % podílu těchto spisů. Ve srovnání s předchozím rokem by se tak mohlo jednat o pokles jak podílu, tak počtu spisů.
Počty případů trestné činnosti s extrémistickým podtextem v jednotlivých soudních krajích:

Zdroj: PMS ČR
* v datech za rok 2010 byl chybně naprogramován vzorec pro výpočet
** data nejsou prozatím k dispozici (dle prvních odhadů celkem 76 spisů tj. cca 0,3 % z celkového nápadu)
Z hlediska trestně právní kvaliﬁkace se většina spisů projednávaných PMS v této souvislosti týkala
trestného činu Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 trestního zákoníku a § 196
trestního zákona. V roce 2013 šlo o cca 62 % těchto případů ze všech evidovaných spisů souvisejících s extremisticky motivovanými trestnými činy (v roce 2012 o cca 56 %).
Dále se jednalo o trestný čin Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 trestního zákoníku. V roce 2013 se jednalo o cca 16 % těchto případů ze všech evidovaných spisů.
Dále trestný čin Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení dle § 355 trestního zákoníku
a dle § 198 trestního zákona, což bylo v roce v roce 2013 15 % případů souvisejících s extremisticky motivovanými trestnými činy (v roce 2012 o cca 41 %).
Ostatní trestné činy se vyskytovaly v evidenci PMS minimálně, např. trestný čin Založení, podpora
a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dle § 403 trestního zákoníku. Tato
skupina tvořila cca 5 % ze všech evidovaných spisů souvisejících s extremisticky motivovanými
trestnými činy.
Pracovníci PMS s pachateli a oběťmi extremisticky motivovaných trestných činů pracují jak v průběhu přípravného řízení a řízení před soudem, (zejména v rámci zpracování zprávy před rozhod45

nutím), a dále v průběhu vykonávacího řízení – v rámci výkonu alternativních trestů, zejména trestu obecně prospěšných prací, výkonu uloženého dohledu, trestu domácího vězení a v případě mladistvých pachatelů v rámci výchovných a trestních opatření. Ředitelství PMS průběžně sleduje situaci v oblastech probačních a mediačních činností poskytovaných v případech extremisticky motivovaných trestných činů – a to včetně využívání alternativních postupů a trestů pro tyto pachatele.
3.7.11 Trestná činnost s antisemitským kontextem
V roce 2013 bylo zaevidováno 15 trestných činů majících antisemitský podtext. To znamená narůst proti roku 2012, kdy bylo zaznamenáno 9 takovýchto činů. Je to však stále méně, než v roce
2011, kdy se jednalo celkem o 18 trestných činů.
Trestné činy s antisemitským podtextem představovaly v roce 2013 7,1 % z celkového počtu
trestných činů mající extremistický podtext, což je oproti minulému roku nárůst z 5,2 %.
3.7.12 Trestná činnost motivovaná nenávistí proti Romům
V roce 2013 bylo zaevidováno celkem 42 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům.
Jde tedy o pokles oproti minulému roku, kdy bylo zaevidováno 52 trestných činů. Tyto trestné
činy se podílejí na celkovém počtu trestných činů s extremistickým podtextem z 19,9 %.
S ohledem na trestné činy podle skladby jde většinou o trestné činy dle § 355 (hanobení národa,
rasy, etnické nebo jiné skupiny osob), § 404 (projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování
práv a svobod člověka) a § 352 (násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci). Oproti minulému roku se častěji vyskytovaly trestné činy dle § 355 – 10 případů, než dle § 404 – 8 případů (rok
2012 § 355 – 12 případů, § 404 – 15 případů).
Trestné činy motivované národnostní nesnášenlivostí proti Romům v ČR v roce 2013
Paragraf
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Zdroj: Policejní prezidium ČR
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4. Zahraniční vlivy dopadající na českou extremistickou scénu
Projevy extremismu již nejsou pouze národní záležitostí jednotlivých států. Z důvodu snadnější komunikace (především prostřednictvím internetu) se krajní politická hnutí v čím dál větší míře internacionalizují. Toto přeshraniční působení se projevuje spoluprací jednotlivých skupin, přebíráním aktivit spřízněných zahraničních organizací, vzájemnou podporou (včetně vyjadřování solidarity s těmi,
která jsou potlačována) apod. Nezbytnou součástí sledování extremismu na národní úrovni tedy
v současné době musí být analýza kontaktů českých extremních skupin do zahraničí azhodnocení
vývoje radikálních a extrémních hnutí za hranicemi státu, a to obzvláště v těch zemích, které ve své
propagační činnosti zdejší extrémní skupiny nejvíce reﬂektují. Pozornost tak bude věnována skupinám spolupracujícími s českými radikálními subjekty, mezinárodním sítím, do nichž jsou zapojeny,
a významným evropským událostem na poli politického extremismu v roce 2013.
4.1 Zahraniční subjekty spolupracující s českými skupinami
V prvé části bude zaměřena pozornost na skupiny, které nejčastěji vstupují do interakce s českými
extrémními a radikálními subjekty. Jim je vhodné věnovat pozornost z toho důvodu, že vzájemný
kontakt může ovlivňovat jejich politickou ideologii či projevovanou aktivitu. Navíc mnohé ze zmíněných skupin se mohou účastnit též akcí na území ČR a mohou zde hlásat své názory či prezentovat svoji symboliku.
V krajně pravicovém hnutí je vhodné nejprve
sledovat kooperaci na poli politických stran.
V roce 2013 nadále pokračovala spolupráce mezi DSSS a německou Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), byť lze říci,
že oproti předchozím létům částečně uvadala.
Lednového sjezdu DSSS v Praze se jako host
účastnila Katrin Köhler, která zde vystoupila též s projevem. Naopak představitelé DSSS
(především Dělnické mládeže - DM) se zapojili do předvolební kampaně NPD v Hesensku
na podzim 2013 (v Gießenu se mj. dostali do
střetu s názorovými odpůrci, když agitační skuZničené přední sklo auta během předvolební agitace
pince, do níž byli zapojeni, bylo rozbito přední
DM a NPD v Hesensku (zdroj: Dělnická mládež)
sklo auta)14. Bližší kooperace DM a jejich německých protějšků z Junge Nationaldemokraten (mládežnická organizace NPD) byla patrna též
na konci roku, když nejprve německý zástupce vystoupil na demonstraci 17. listopadu v Praze
a o několik dní později zavítali zástupci DM do Německa na „demonstraci proti kriminalitě přistěhovalců a také k uctění památky zavražděných nacionalistů z Řecka“. Spolupráce s ostatními spřízněnými stranami v regionu byla na slabší úrovni a žádné výraznější kontakty se slovenskými stranami, především Ľudovou stranou Naše Slovensko Mariana Kotleby nebo rakouským Svazem pro

14. Ve volbách do Spolkového sněmu v září 2013 NPD výraznější úspěch nezaznamenala, neboť obdržela pouze 1,3 % hlasů (o 0,2 % méně než ve volbách před čtyřmi lety). Podobně neúspěšně pro stranu dopadly i v roce 2013 konané zemské volby.

48

budoucnost Rakouska (BZÖ)15, navázány nebyly. DSSS pouze veřejně podpořila a posléze pogratulovala Kotlebovi k jeho nečekanému úspěchu v župních volbách a částečně se snažila z jeho
úspěchu proﬁtovat. Marian Kotleba v listopadu 2013 výrazně uspěl v přímé volbě župana, když
v Banskobystrickém kraji obdržel v prvním kole 21,3 % hlasů, obsadil druhé místo a probojoval se
do druhé kola. V něm s 55,5 % porazil kandidáta Smeru-sociální demokracie, přičemž počet hlasů
jemu odevzdaných v druhém kole narostl o 272 %, a obsadí tak na další čtyři roky křeslo župana16.
Naopak BZÖ v parlamentních volbách na podzim 2013 utrpěl poměrně razantní porážku, když
obdržel pouze 3,5% hlasů (v předchozích volbách to bylo 10,7%). Naopak posílila populistická
a protimuslimská Svobodná strana Rakouska (FPÖ) se ziskem 20,5% (oproti 17,5% v roce 2009).
Neformální krajně pravicové skupiny udržovaly kontakty především do Německa a Slovenska, v případě buněk působících v moravskoslezském regionu též do Polska. Tato spolupráce většinou nebyla zaštítěna konkrétními organizacemi, ale jednalo se o neformální kontakty
jednotlivých členů či menších buněk na podobně smýšlející aktivisty v zahraničí. V případě Německa byly nadále udržovány kontakty především v rámci příhraniční spolupráce v regionu
Krušnohoří (struktury bývalého Národního odporu Krušnohoří - Erzgebirge), případně z již- „Světlo pro Drážďany“ – společná akce českých a něních (či západních) Čech se obracela pozornost meckých pravicových radikálů (zdroj: Svobodný odpor)
do oblasti Bavorska (na bázi v roce 2013 spíše zanikajícího projektu Urd und Skult - skupina sdružující především bavorské aktivisty a osoby
z Podkrušnohoří; v roce 2013 ale přestal fungovat portál této skupiny a je otázkou, zda ji lze považovat za nadále aktivní). Vyloučeny však nejsou ani kontakty na „vzdálenější“ německé buňky (viz
výše k předvolební akci v Hesensku). Za hlavní česko-německou akci konanou v roce 2013 lze považovat shromáždění s názvem „Světlo pro Drážďany“ proběhnuvší 16. 2. 2013 v Ostravě. Toto
setkání proběhlo u příležitosti připomínky obětí bombardování Dráždaň spojenci na konci 2. světové války, které bývá v prostředí krajní pravice často využíváno ke kritice spojeneckých (potažmo demokratických) sil a ke skrytému vyzdvihování nacistického režimu17. Tradičně se koná shromáždění v Drážďanech, které ale bývá blokováno výrazně početnějších davem odpůrců pravicových radikálů, kterým v návaznosti na to není umožněn plánovaný pochod. I pod vlivem těchto
15. V souvislosti s BZÖ je vhodné uvést, že v rakouské zprávě o extremismu není zmiňována. Přesto
mnozí autoři sledující problematiku extremismu ji pokládají za reprezentanta politického proudu krajní
pravice v Rakousku.
16. V prosinci proběhla slavnostní inaugurace Kotleby do úřadu župana, která se neobešla bez konﬂiktů,
když někteří příznivci LS-NS odmítli do sálu vpustit osoby protestující proti Kotlebovi. S jeho jmenováním
nejspíše souvisel též žhářský útok na automobil jeho blízkého spolupracovníka Miroslava Beličky, který byl
proveden v noci po slavnostní inauguraci.
17. Mezi 13. a 15. únorem 1945 došlo k leteckému bombardování Drážďan, při němž bylo celé město významně poničeno a mnoho osob bylo usmrceno či zraněno (hovoří se o zhruba 25 000 mrtvých). V té
době již Německo nebylo schopno obrany, a proto byla a je mnohdy z vojenského i politického hlediska
diskutována nezbytnost provedeného kobercového náletu.
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okolností proběhl inkriminovaný pochod v Ostravě (Ostrava je oﬁciální partnerské město Drážďan), kterého se zúčastnilo na 150 českých a německých aktivistů a jehož podoba odpovídala především tradičním německým průvodům (pochodně, prapory, šiky). Kontakty na Slovensko byly
udržovány především v neformální rovině. Nejvýraznějším projevem vzájemné spolupráce české
a slovenské scény byla účast několika desítek Slováků ze Slovenské pospolitosti (SP)18 na demonstraci na 1. máje v Přerově. Zde vystoupil též vůdce SP Jakub Škrabák, jehož projev byl i v rámci
české komunity hodnocen jako „nejpovedenější“. Naopak zástupci DM a též další čeští aktivisté
se zúčastnili shromáždění za „samostatné Slovensko“ v Bratislavě dne 16. 3. 2013 (u výročí vzniku první Slovenské republiky v roce 1939) a s projevem zde vystoupil předseda DM Lamprecht.

Pochod nezávislosti 2013 (zdroj: gazetta.pl)

Spolupráce s polskými aktivisty je nadále spíše doménou slezských oblastí, přičemž zde dochází k poměrně častým vzájemným kontaktům (obvykle naprosto neoﬁciálním na koncertech, soukromých oslavách, případně též demonstracích). Podobně jako v předchozích letech někteří čeští aktivisté zamířili na Pochod
nezávislosti do Varšavy, konaný 11. listopadu.19
Polští aktivisté se zúčastnili též po boku českých
radikálů zmiňované akce v březnu 2013 v Bratislavě či zavítali do Ostravy na únorovou demonstraci proti samostatnosti Kosova.20

Kontakt na rakouské skupiny a aktivisty byl v roce 2013 spíše omezený. Významnější vazby do Rakouska udržoval okruh osob kolem internetových stránek Náš směr, který se účastnil především
akcí zaměřených na sudeto-německou otázku (nemusí být a priori hodnoceny jako extremistické!). Z ostatních zemí pak převažovaly kontakty prostřednictvím nadnárodních sítí či neformálních kooperací. V posledních letech narůstá především reﬂexe činnosti ruské krajní pravice a je
patrná snaha o navazování bližších a hlubších kontaktů. Konkrétním příkladem z roku 2013 budiž rozvinutí skupiny Wotan Jugend, která svůj ideový základ našla v Rusku a na Ukrajině. V roce
18. Slovenská pospolitost je jedním z nejvýznamnějších krajně pravicových subjektů na Slovensku. Stejnojmenná politická strana byla v roce 2006 rozhodnutím soudu rozpuštěna. Totožné občanské sdružení však
nadále funguje, protože soudy rozhodnutí o jeho rozpuštění zrušily. Úzce spolupracuje s Kotlebovou Ľudovou stranou Naše Slovensko, která vznikla právě po rozpuštění Slovenské pospolitosti (politické strany).
19. Odhady počtu účastníků letošního shromáždění se rozcházejí od 10 000 k 60 000. Během pochodu
(či v souvislosti s ním) došlo k několika konﬂiktům. Za nejvýznamnější lze považovat nepokoje před ruskou ambasádou, napadení varšavského squatu či rozličné střety mezi příznivci krajní levice a krajní pravice. Během demonstrace byla také hojně využívána pyrotechnika i přes její oﬁciální zákonný zákaz na takovýchto typech akcí.
20. Pozornost zaslouží též (ve své podstatě zatím legitimní) Hnutí za autonomii Slezska (RAŚ –
www.autonomia.pl), které si získalo řadu příznivců zejména mezi autochtonním obyvatelstvem regionu Horního Slezska s centrem v Katovicích a které si získává také sympatizanty i na české straně hranice,
v oblasti české části historického Slezska. S ohledem na převážně legitimní požadavky vycházející z Evropské Charty a týkající se práv národnostních menšin a užívání jazyka se zatím jedná pouze o snahy o uznání
lokální identity, která se vymezuje proti varšavskému centralismu, který však tyto pokusy paušálně odmítá.
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2013 se také rozvinuly skupiny inspirující se francouzským konceptem Generation Identitaire21,
česko-francouzské kontakty jsou však spíše ojedinělou záležitostí několika málo jedinců. Podobné
platí o Itálii či Maďarku, kam někteří čeští aktivisté jezdí na koncerty či navštěvují tamní ideologická centra krajní pravice. Výraznější kontakty na severské státy nebylo možno (na rozdíl od předchozích let) zaznamenat. Vzájemná spolupráce mohla probíhat i v rámci konkrétních kampaní (typicky týkající se Kosova a Srbska – viz v další kapitole).
Spolupráce se zahraničními skupinami byla ve
zkoumaném období důležitá též pro anarchistickou část krajní levice. Toto téma bylo reﬂektováno mj. na březnovém sjezdu ČSAF, kde
jedním z řešených témat byla právě otázka prohlubování mezinárodní spolupráce a upevňování zahraničních kontaktů. Nutno ale podotknout, že u anarchistického hnutí, které je věrno myšlence odmítání jakéhokoli formalismu,
významnější formálně ukotvené vazby na zahraniční skupiny nelze nalézt. Tím však nemá
být řečeno, že kontakty se zahraničím nepro- Blokáda shromáždění krajní pravice v Bratislavě
bíhají, realizují se ale skrze rozličné mezinárod- dne 16. 3. 2013 (zdroj: www.webnoviny.sk)
ní kampaně, o nichž pojednává následující část.
Tyto mezinárodní projekty představují pro anarchistické hnutí vhodný prostředek pro mobilizaci, který je však prostý jakýchkoli institucionálních vazeb. Využívají tak především možností kyberprostoru, který umožní rychle reagovat na vzniklou mezinárodní kampaň, zapojit se do ní a později též o ní referovat na českých i mezinárodních internetových portálech. Kontakty mezi jednotlivými skupinami probíhaly především při osobních setkáních na rozličných koncertech či shromážděních. Z konkrétních akcí se čeští anarchisté (a militantní antifašisté) zapojili především do
kampaní zaměřených proti krajní pravici, ať to byla tradiční únorová blokáda v Drážďanech či anti-demontrace proti březnovému pochodu v Bratislavě. Speciﬁckým projektem, který by se mohl
stát v ČR informačním mostem pro zahraniční kontakty, a proto je nezbytné ho zmínit, bylo červencové vytvoření Anarchistického cestovního průvodce (na stránkách www.punx.cz). Zde by
měly být uveřejňovány kontakty na udergroundové bary, infocentra a anarchistické revoluční buňky v zahraničí. Prozatím však je server spíše v počáteční fázi vývoje. Významnější akce s masivní zahraniční účastí v roce 2013 v ČR neproběhla.
V případě komunistických skupin bylo možno zaznamenat nejužší kontakty na slovenské souputníky. Mládežnické organizace po celý rok spolupracovaly především se Socialistickým svazem mladých. S ním se rozhodl SMKČ vydávat též česko-slovenskou tiskovinu Vzdor a ukončil publikaci vlastní Československé mladé pravdy. Společně se též setkávali na různých tradičních shromážděních konaných především na česko-slovenském pomezí (jako reminiscence na období Československa). Dále čeští komunisté obraceli pozornost na německé radikální skupiny a na jimi
pořádané akce (pravidelně se někteří čeští ortodoxní komunisté účastní například blokády po21. Koncept hlásající nezbytnost ochrany evropské identity před rozličnými kulturními, politickými či sociálními hrozbami; tato ochrana je mnohdy spojován s odporem vůči osobám či skupinám, které evropskou
identitu v jejich pohledu narušují (přistěhovalci, muslimové, homosexuálové apod.)
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chodu krajní pravice v Drážďanech či demonstrace „Lenin-Liebknecht-Luxemburg“ v Berlíně). Za hlavní společnou akci roku 2013 lze považovat kampaň s názvem „Třídní boj namísto
světové války“ – každoročně vypravená kolona
protestních vozidel spojená se shromážděními
v německých (letos začínala v Mnichově) a českých (konec v Praze) městech. Vedle německých a českých komunistických skupin jsou do
akce zapojeni též polští aktivisté (nutno ale podotknut, že v nejmenší míře). Aktivisté německé skupiny Antifa Lausitz se účastnili též čerAntikapitalistický kemp 2013 (zdroj: Levá perspektiva) vencového Antikapitalistického kempu pořádaného trockistickými skupinami, na kterém ale
participovali též stoupenci marxismu-leninismu ze SMKČ. Zde mj. české účastníky školili ve způsobech sebeobrany. Z dalších evropských komunistických skupin pak i v roce 2013 sledovali čeští marx-leninisté především aktivity řecké komunistické strany a její mládežnické organizace, která je pro ně příkladem ryzího pojetí marxismu-leninismu v současnosti. Přesto o určité propojenosti českých a řeckých buněk hovořit nelze, protože žádná hlubší spolupráce neprobíhá (pouze
lze zaznamenat určité neformální kontakty). Dále pak platí, že komunistické organizace často obracejí pozornost na totalitní komunistické režimy (v Severní Koreji, na Kubě) a snaží se o navázání
užších kontaktů s tamními skupinami (v případě Kuby skrze Společnost kubánského přátelství poměrně úspěšně, v případě KLDR obdobné neplatí).
4.2 Mezinárodní extremistické sítě
Zatímco předchozí část se věnovala dvoustranným kontaktům českých a zahraničních skupin, v druhé části budou zhodnoceny mezinárodní sítě, do kterých jsou české subjekty zapojeny. Mezinárodní sítí se chápe formální či neformální propojení krajních politických skupin na konkrétních či obecných tématech, do nichž mohou jednotlivé skupiny vstupovat bez výraznějších překážek a zapojovat se do jejich prezentace. Zároveň tyto sítě mnohdy nejsou institucionálně zaštítěny žádným vedením a jedná se spíše pouze o určité kampaně či fóra. Jejich úloha především v posledních letech výrazně vzrůstá, protože díky jejich neformálnosti na jedné straně a možnosti snadné komunikace skrze internet na straně druhé se do nich mohou české entity snadno zapojit a podporovat či propagovat jimi hlásané ideje. Navíc takovéto neformální sítě mohou vznikat spontánně a velmi rychle reagovat na nastalé události. Proto lze v posledních letech sledovat jejich kvantitativní i kvalitativní progres, protože místní, regionální či národní téma se velmi rychle může stát tématem mezinárodním.
Na poli krajní pravice v ČR bylo v roce 2013
možno zaznamenat především zapojení do
mezinárodních sítí sledujících občanskou válku
v Sýrii a problematiku samostatnosti Kosova.
Syrský konﬂikt je již od svého vypuknutí radikální pravici poměrně hojně sledován, přičemž
je ve velké míře vyjadřována podpora prezidenEvropská fronta solidarity pro Sýrii a kampaň „Ruce pryč tu Bašáru Asadovi. V roce 2013 se češt aktivisod Sýrie“ (zdroj: solidarita-syrie.info)
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té zapojili do mezinárodního projektu „Evropská fronta solidarity pro Sýrii“. V rámci něj probíhala shromáždění (například 13. října, 31. srpna či 20. července v Praze), debaty (například prosincová beseda v Brně) či propagační a osvětové akce, jejichž cílem bylo vyjádřit podporu vládnímu syrskému režimu.22 Čeští radikálové se pak zapojili i do zahraničních akcí zaštítěných touto
mezinárodní sítí (například Patrik Vondrák vystoupil za českou pobočku na červnovém shromáždění v Římě, kde se ve stejný čas konala též koordinační schůzka daného projektu – opět s českou účastí). Naopak některé zahraniční skupiny se zúčastnily akcí na podporu syrské vlády v Praze (viz například účast německých sympatizantů z Antiimparialistische Platform na říjnové demonstraci). Samostatnosti Kosova je v kruzích pravicových radikálů věnována pozornost dlouhodobě
(viz kampaň „Kosovo je Srbsko!“23). Po vzoru mezinárodního projektu týkající se Sýrie však byla
v roce 2013 vytvořena též „Evropská fronta solidarity pro Kosovo“, do níž se čeští aktivisté rovněž zapojili. Někteří z nich se dokonce zúčastnili spolu s dalšími evropskými přívrženci solidární
cesty do Kosova (nazvanou humanitární misí), kde otevřeně podpořili srbské požadavky na toto
území a Srby žijící na kosovském území. Kromě těchto sítí nadále pokračovalo přejímání zahraničních konceptů, které především v poslední době dosahují značné variability. V roce 2013 došlo
především k dalšímu a hlubšímu ztotožnění se s původně francouzským konceptem „Generace
identity“, když začaly fungovat též české internetové stránky deklarující se jako „česká pobočka
evropského mládežnického hnutí, jehož cílem je ochrana identity“. Nadále pak přetrvávala podpora původně italského hnutí Casa Pound, naopak české pobočky militantních mezinárodních sítí
(jako například Blood and Honour či Combat 18) nebylo možno v roce 2013 na území ČR zaznamenat. Zároveň se čeští aktivisté zapojili spíše do jednorázových mezinárodních solidárních akcí,
jako bylo například uctění památky zabitých řeckých nacionalistů (viz níže). Takto proběhly v listopadu dvě solidární akce vzdávající čest zabitým řeckým aktivistů a také vyjadřující podporu Zlatému úsvitu. Rovněž tak se ostravští aktivisté zapojili do mezinárodní akce Red October (Rudý
říjen), který měl upozornit na diskriminaci bělochů v Jihoafrické republice.
Mezinárodní sítě v anarchistickém hnutí lze rozdělit na stálé a situační, které reagují na konkrétní nastalé události. Do první skupiny by náležely především neformální vazby vzniklé v rámci Internacionály anarchistických federací (IFA),
avšak zde je nutno vytknout, že tato kooperace je skutečně striktně neformální. IFA vytváří jakési informační centrum a vrcholem jejích aktivit je pořádání mezinárodních setkání anarchistů,
které ale v roce 2013 (na rozdíl od předchozího roku) neproběhlo. Za stálou a obecnou mezinárodní síť naprosto neformálního charakteru
lze považovat též mezinárodní antifašistické hnu- Anarchistický černý kříž – jeden z používaných symbolů
22. Zajímavostí mj. je, že na těchto akcích společně participují jak přívrženci krajní pravice, tak především
komunistického směru krajní levice.
23. V rámci této kampaně byla i v roce 2013 uskutečněna tradiční demonstrace v den výročí vyhlášení nezávislosti Kosova (17. 2.). Letos proběhla v Ostravě a zúčastnilo se jí zhruba 100–200 osob.
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tí, o čemž svědčí vzájemné informování o uskutečněných akcí, podpora osob zapojených do antifašismu či vzdání úcty obětím krajní pravice. V anarchistickém hnutí nadále významnou pozici zastává mezinárodní projekt Anarchistický černý kříž (ABC) sledující uvězněné anarchisty a snažící
se mobilizovat hnutí k jejich podpoře. Tento projekt má svou mezinárodní pobočku též v ČR (viz
http://anarchistblackcross.cz, případně též: http://abc.anarchokomunismus.org/24), která byla
v roce 2013 poměrně aktivní (od ledna do července 2013 mj. vydávala měsíčník Solidarita, poté
jeho publikace ustala). Zároveň udržuje kontakt s ostatními skupinami v zahraničí i s neformálním
globálním centrem. Často tak v roce 2013 informovala o vězněných antifašistech či akcích militantních antifašistů v zahraniční. V říjnu 2013 rovněž podepsala deklaraci o vyhlášení internacionálního
„Týdne vězněných anarchistů“, který by měl do budoucna probíhat od 23. do 30. srpna.25 V dalších
letech lze tedy především v tomto termínu očekávat zvýšenou aktivitu okruhu ABC. Pozornost na
anarchistických či eko-radikálních serverech byla také věnována přímým akcím spáchaným v rámci radikálního environmentálního hnutí (především osvobozovací akce či blokády v různých částech
světa). Ze druhé skupiny situačních mezinárodních sítí, do nichž se zapojily české skupiny, lze z akcí
proběhnuvších v roce 2013 zmínit například zářijový solidární týden s názvem „Výzva Nadaci Heinricha Bölla: Přestaňte s prekarizovanou prací a přijměte zpět ty, co jste propustili!“ vyhlášený německou anarchosyndikalistickou skupinou Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (Unie svobodných
pracovnic a pracovníků). Jádrem kritiky se stala zaměstnanecká politika dotčeného institutu. Dále lze
například uvést květnový celosvětový pochod proti nadnárodní korporaci Monsanto (vlastník patentů na geneticky modiﬁkované potraviny), dubnová solidarita spočívající v zasílání protestních prohlášení k propouštění ve španělských továrnách ﬁrmy Alston nebo solidární akce reagující na konkrétní
nastalé a reﬂektované události v anarchistickém hnutí, o nichž je řeč v následující části. Naopak významnější příklon či zapojení se do militantních a nejvíce rizikových anarchistických sítí, jako je například Neformální anarchistická federace či Mezinárodní revoluční front (více o akcích těchto skupin
níže), nebylo možno na území ČR zaznamenat.
Mezinárodní sítě nalezneme též v rámci komunistického hnutí. Od shora uvedených skupin se ale
odlišují institucionalizovanou podobou (nelze tak hovořit o sítích jako spíše o mezinárodních organizacích). Mezi mezinárodní subjekty sdružující mládežnické organizace a mající odezvu v ČR patří Světová federace demokratické mládeže (WFDY), ke které se hlásí KSM, a Mezinárodní koordinace revolučních stran a organizací (ICOR), v niž participuje SMKČ. Cílem WFDY je sjednocovat komunistická hnutí ve světě, přispívat k jejich informování a posilování jejich boje za „demokracii“ (samozřejmě v komunistickém pojetí). Nedílnou součástí jejich zpravodajství je informování o aktivitách jejich členů v jednotlivých zemích, jakož i o přijímaných represích vůči nim. KSM zde
zastává poměrně silnou úlohu (mj. je jediným zástupcem zemí střední Evropy ve vedení WFDY)
a často prostřednictvím této organizace získává informace o mezinárodním komunistickém hnutí a ty posléze uveřejňuje v ČR. ICOR je projektem vytvořeným poměrně nedávno (v roce 2010)
a je ve svých prohlášeních radikálnější. Na druhou stranu je členství SMKČ v něm spíše formální
24. Existence dvou ABC na území ČR svědčí především o oné neformálnosti těchto skupin. Nutno však
podotknout, že druhý zmíněný portál vyvíjel v roce 2013 velmi omezenou aktivitu.
25. 23. srpna 1927 byli popraveni američtí anarchisté italského původu Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti. Byli zatčeni pro podezření z vraždy dvou lidí při loupežném přepadení obuvnické továrny v South
Braintree ve státě Massachusetts v USA. Jejich uvěznění bylo součástí rozsáhlé anti-extremistické kampaně. Dle anarchistů byly důkazy o jejich vině nedostatečné, a proto je dodnes mnoho lidí přesvědčeno, že
byli potrestáni jen za své anarchistické názory.
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a SMKČ v něm nezastává významnější pozici. Dále lze zmínit i další organizace, jako například Světovou radu míru, k níž se mnohé české skupiny také hlásí, a která si všímá především válečných
konﬂiktů v různých částech světa.
4.3 Zahraniční události reﬂektované extremistickými subjekty v ČR
Při hodnocení přeshraničního prvku u českých extremistických skupin je nutno také zaměřit pozornost na zahraniční události, které byly nejvíce reﬂektovány v českých krajních politických kruzích. A to jak pozitivně, tj. že byly kvitovány, tak negativně, vůči nimž se ozývala silná kritika. Opět
díky internetu mohou české skupiny velmi rychle získat informace o těchto událostech a zároveň
se k nim obratem vyjadřovat. Navíc tato jejich vyjádření mohou být využita k jejich zviditelnění
i v rámci shora uvedených mezinárodních sítí (či právě prostřednictvím těchto sítí jsou o událostech zpraveny).
V případě krajní pravice lze říci, že mezi nejvíce reﬂektovaná témata patří ta, která byla uvedena
již výše v souvislosti s mezinárodními sítěmi (viz především situace v Sýrii a Kosovu). Krom toho
byly ale sledovány též další události, které se týkaly buďto represivních opatření vůči krajní pravici v zahraničí či naopak úspěchu zahraničních krajně pravicových skupin nebo významným uskutečněným akcím.
V případě represivních zásahů byla pozornost
v krajně pravicovém hnutí věnována mnohým
kauzám, byť k některým z nich se české subjekty veřejně nevyjadřovaly. Především v druhé polovině roku vyvolalo vlnu reakcí zářijové zatčení vůdčích představitelů Zlatého úsvitu26. Řecká policie zatkla i jejího šéfa Nikolaose Michaloliakose a dále několik poslanců a členů strany (navíc padlo podezření ze spolupráce s touto stranou i na některé vysoké představitele řecké policie). Důvodem zadržení byla
především příslušnost těchto osob ke zločinecké organizaci, někteří byli ale podezřeni též z fy- Zadržený předseda Zlatého úsvitu Mihaloliakos
zického násilí a vražd. Šest zatčených poslanců (zdroj: Reuters)
bylo zbaveno imunity a následně parlament odhlasoval stažení státní ﬁnanční podpory, na kterou
měl Zlatý úsvit jakožto parlamentní strana nárok. Tato represivní opatření vedla k částečné destabilizaci této politické strany. Solidaritu se Zlatým úsvitem a podporu zadrženým vyjádřili spontánně též čeští aktivisté, když se zhruba dvacítka z nich sešla na demonstraci konané 7. 10. v Ostravě.
Výraznou odezvu zanechala také vražda dvou aktivistů Zlatého úsvitu na začátku listopadu (viz
solidární akce výše). Ti byli zastřeleni vrahy přijíždějícími na motocyklu a další osoba utrpěla vážná zranění (útok mj. velmi připomínal dřívější ataky pravicových extremistů na imigranty a příznivce krajní levice). V půli prosince pak řecký parlament odhlasoval pozastavení ﬁnančních příspěvků ze strany státu pro Zlatý úsvit. V letních měsících skupiny krajní pravice významně reﬂektova26. Zlatý úsvit je nejvýznamnější řeckou pravicově extrémní stranou, jejíž podpora v řecké společnosti
v posledních letech výrazně stoupla (nyní se pohybuje zhruba v rozmezí 5 až 10 %). Strana se nestraní ani
radikálních projevů a je spojována též s různými násilnými akcemi.
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ly též zadržení Varga Vikernese27 ve Francii. Francouzská policie ho spolu s jeho manželkou vinila z přípravy teroristického útoku, později ale jeho vinu neprokázala a nedlouho po zadržení oba
manžele propustila. Vikernes však nadále ve Francii čelí obvinění za své nenávistné komentáře na
internetu o Židech a muslimech. Krajní pravice nadále sledovala soudní proces se členy Nacionálně socialistického podzemí (NSU), byť se k němu veřejně nevyjadřovala (nejspíše z důvodu jeho
kontroverznosti). V květnu začal u Vrchního zemského soudu v Mnichově proces s pěti obžalovanými, včetně hlavní protagonistky Beaty Zschäpeové, ve věci tzv. kebabových vražd a aktivity
NSU. Proces byl výrazně sledován též hlavními médii v ČR a rezonoval i v prostředí krajní pravice
a do určité míry též krajní levice (diskuse nad možnými kontakty do ČR, role policie při vraždách
apod.). V průběhu roku 2013 však prozatím soud o vině a trestu obžalovaných nerozhodl, ani neprovedl klíčové důkazy (z důvodu složitosti procesu a mnoha podaným námitkám). Nadále však
byla aktivita NSU sledována a byly rozplétány též její vazby na další krajně pravicové skupiny, v návaznosti na což docházelo k dalším zatýkáním. V Německu nadále pokračovaly debaty i nad možným rozpuštěním NPD (Národnědemokratické strany Německa). Pozitivně se vyjadřovaly jednotlivé spolkové země, Spolkový sněm a politické strany CSU, SPD, Grüne a Linke, proti je CDU
a FDP. Spolková vláda podání návrhu zvažovala, nakonec se však k iniciativě nepřipojila. V prosinci
byl návrh na rozpuštění NPD Ústavnímu soudu podán, a to Spolkovým sněmem. Větší ranou však
doposud byl pro stranu skandál, který ji zasáhl na konci roku, kdy byl obviněn ze sexuálního obtěžování dvou mladých členů předseda Holger Apfel. Ten následně složil funkci předsedy a rovněž
z NPD vystoupil. Dle některých zpráv však celá kauza mohla být vykonstruovaná jednou ze stranických frakcí a Apfel měl být takto vydírán za účelem jeho odchodu z čela strany. Oproti jiným
letům pak i díky různým mezinárodním sítím fungujícím především v kyberprostoru mohly české
krajně pravicové skupiny sledovat i represe v zemích, které v zásadě nepatří do jejich spektra zájmů. Příkladem budiž vyhlášení solidární podpory pro v srpnu zadržené bulharské aktivisty, kteří
byli obviněni z provedení bombového útoku na kancelář romského centra.
Do druhé skupiny sledovaných událostí náleží především úspěch Mariána Kotleby ve slovenských
župních volbách v Banskobystrické župě. Ten byl v českém hnutí vnímán jako impuls pro další aktivity, protože se ukázalo, že i radikální rétorika může slavit u voličů úspěch. Navíc Marián Kotleba přislíbil, že na začátku roku 2014 zavítá do ČR. Již dříve pak byly sledovány jeho kroky směřující vůči romské minoritě (například nadále pokračovala vyhrocená situace v obci Krásná Horka,
obývané většinou Romy, ve které skoupil Marián Kotleba několik pozemků). Podobně (byť z hlediska geograﬁcké vzdálenosti v menší míře) byla sledována zvyšující se podpora Národní fronty ve Francii. Marine le Penová totiž dokázala stranu otevřít více voličům a dle některých průzkumů z roku 2013 se dokonce stala nejsilnější politickou stranou ve Francii. Úspěch zaznamenala
též v komunálních volbách na jihu Francie, které byly považovány za test aktuálního rozložení politických sil, a to i přesto, že v druhém kole se proti kandidátu Národní fronty postavily pravicové i levicové strany. Strana tak s nadějí vzhlíží k volebnímu roku 2014, v němž očekává významný úspěch. Nikterak ji neohrozilo ani možné trestní stíhání předsedkyně (za nenávistná vyjádření
v souvislosti s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu), která byla v červnu zbave27. Vikernes je norský black metalový hudebník, zakladatel hudebního projektu Burzum a příznivec krajní pravice. V roce 1994 byl usvědčen z vraždy jiného metalového norského zpěváka a údajně stál také za
žhářskými útoky na několik kostelů v Norsku. Do dnešních dnů bývá považován za jednu z největších ikon
krajně pravicového metalu a potažmo celého evropského krajně pravicového hnutí, především jeho (neo)
pohanské části.
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na imunity. Navíc Le Penová a holandský předseda Strany pro svobodu28 Wilders uzavřeli v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu vzájemnou dohodu o spolupráci. Z dosud neuvedených úspěchů radikálních pravicových stran stojí za zmínku též sedmiprocentní zisk
bulharské strany Ataka v květnových volbách do bulharského parlamentu (dlouholetý předseda
Ataky byl mj. v lednu 2013 obviněn za napadení novináře).
Ze sledovaných významných událostí pak lze zmínit především různá významná shromáždění, která byla již zmíněna výše (např. Pochod nezávislosti ve Varšavě). Krom již uvedeného si pozornost jako každý rok vysloužil „Ruský pochod“, který se konal 4. 11. 2013 v moskevské čtvrti Lublin. Letošního ročníku se zúčastnilo zhruba 20 000 osob a nesl se v duchu vyostřených anti-imigrantských nálad. Ani letos nechyběla symbolika ruských krajně pravicových skupin či emblémy obecně známé jako znaky nacismu či neonacismu. Během nepokojů byly zadrženy zhruba dvě stovky demonstrantů. Čeští extremisté i veřejná média pak sledovali říjnové násilné demonstrace, které se uskutečnily v Moskvě
a v dalších větších ruských městech. Jejich roznětkou byla vražda pětadvacetiletého Rusa Jegora Ščerbakova, který byl zabit nejspíše kavkazským imigrantem. Tyto protesty opět ukázaly nevraživost a xenofobii ruského obyvatel- Ruský pochod 2013 (zdroj: ČTK)
stva, které mohou velmi snadno přerůst v násilné nepokoje. Kromě těchto veřejných akcí lze za významné události považovat také úmrtí významných ideologů či osobností evropského krajně pravicového hnutí. V květnu v krajní pravici rezonovala sebevražda Dominiquea Vennera v pařížské katedrále Notre Dame. Venner byl
v kruzích nazýván „politickým aktivistou, spisovatelem a historikem bojujícím proti devastaci evropské identity“ a jeho dobrovolná smrt byla chápána jako symbolické vzepření se současnému
systému. Především v neonacistickém prostředí pak vyvolala vlnu reakce přirozená smrt Ericha
Priebkeho, jenž byl označován jako „poslední vězeň druhé světové války“. Zatímco v době úmrtí
české krajně pravicové servery vzpomínaly na jeho oddanou službu v jednotkách SS, později silně
negativně hodnotily nejasnosti ohledně jeho pohřbu a místa pohřbení (italské i úřady jiných zemí
se obávaly, aby se z tohoto místa později nestalo „poutní místo neonacistů“).
Samostatnou kapitolu pak z hlediska sledovaných i navštívených akcí představovaly i v roce 2013
koncerty White Power Music. Ty jako v předchozích letech probíhaly nejenom na území ČR (většinou pro české posluchače), ale též po celé Evropě. O mnohých z nich informovaly české krajně pravicové servery a čeští radikálové se tak mohli dozvědět o jejich konání a případně je navštívit. Navíc některé z akcí byly brány jako širší festivaly a setkání evropských příznivců krajní pravice (například listopadový koncert s názvem „Europe is Fatherland“ v Bulharsku, festival
„I.S.D. 20 years in Valhalla“29 konaný v září ve střední Evropě, srpnový festival „Bewegung 2013“
v Německu, únorový Blitzkrieg fest v severní Itálii apod.).

28. Politická strana velmi blízká Národní frontě, která bývá řazena do kategorie populistických pravicově
radikálních politických stran.
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Anarchistické hnutí reﬂektovalo především situace, k nimž byly vyhlášeny shora rozebrané mezinárodní kampaně. Mimo to byla nadále věnována pozornost anarchistickému hnutí v Řecku
(či Itálii), jimi uskutečněným akcím a tam vězněným aktivistům, především ze skupiny Konspirace ohnivých buněk30 (obzvláště na stránkách
Anarchisticko-komunistické alternativy). Z řeckých událostí čeští anarchisté reﬂektovali také
vyklizení proslulého squatu a sociálního centra Villa Amalias na počátku roku 2013 a pozatýkání osob, které se snažily dotčený dům znovu obsadit (v Praze proběhla solidární demonVilla Amalias – solidární streetart(zdroj: scoop.it)
strace se zatčenými). Naopak zářijové vyklizení squatu Orfanotroﬁo ve městě Thessalonike již významnou pozornost českých anarchistů nezískalo. Přesto ale lze říci, že oproti minulým létům pozornost na situaci v Řecku uvadala. Výrazný ohlas získala v roce 2013 situace v Turecku a tamní protivládní protesty.31 Do střetů s policejními jednotkami se zapojila mj. turecká Revoluční anarchistické akce a anarchistické hnutí tyto
protesty prezentovalo jako vzepjetí anarchistických ideálů. Na stránkách českých anarchistických
skupin bylo nejenom informováno o těchto protestech, ale byl též uveřejněn rozhovor s tureckými anarchisty a proběhlo několik solidárních akcí či menších demonstrací (v Praze, Kolíně, Čáslavi
nebo Zruči nad Sázavou). Tomuto tématu se speciﬁcky věnovalo též 4. číslo anarchistické revue
Existence. Na počátku roku byla sledována rovněž vzedmutá aktivita guerillové Zapatovy armády národního osvobození (Zapatistů) v Mexiku a byly do češtiny přeloženy a šířeny dokumenty
a její vydaná komuniké. Formou deklarované solidarity si čeští anarchisté všímali též probíhajících
válečních konﬂiktů či občanských válek v Mali či Sýrii. V prostředí militantního antifašismu byla na
počátku roku věnována zostřená pozornost stíhaným antifašistům v Rusku (kampaní s názvem
„Moskva volá o pomoc“ či „Ruce pryč od ruských antifašistů!“)32. Jim byla opakovaně vyjadřována
solidarita a také probíhaly beneﬁty (koncerty, demonstrace, setkání) na jejich podporu (například
březnový koncert v Pardubicích nebo lednový protest v Praze). Ačkoli byla tato kampaň oﬁciálně
v březnu ukončena (dle ABC se podařilo vybrat 13 000 Kč), i ve zbytku roku byla situaci v Rusku
věnována pozornost (viz například červnová solidární akce v Olomouci). V červnu získala mezinárodní ohlas vražda Clémenta Mérica ve Francii. Méric byl levicovým aktivistou a antifašistou, přičemž za své politické názory měl být zabit sympatizanty krajní pravice (vyšetřování doposud nebylo skončeno, avšak v celém antifašistickém hnutí byla jeho smrt považována za politickou vraždu). Obsáhlejší vzpomínku mu věnoval jak server antifa.cz, tak ČSAF. Podobně pak hnutí reago29. U příležitosti 20. výročí smrti Iana Stuarta Donnaldsona se konalo více koncertů a taktéž byla jeho
smrt obecně v krajně pravicovém hnutí reﬂektována.
30. Konspirace ohnivých buněk je nyní již spíše než řecká militantní skupina mezinárodní hnutí militantních
anarchistů, kteří se nestranní násilných útoků. V Řecku je několik příznivců této skupiny vězněno a souzeno pro páchání teroristických aktů.
31. Během několikatýdenních demonstrací, které do ulic tureckých měst přivedly odhadem 2,5 milionu
nespokojených Turků, bylo zabito pět lidí. Na začátku nepokojů přitom stál nesouhlas s megalomanským
stavebním projektem v parku Gezi.
32. Viz především: http://antifasistickasolidarita.cz/
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valo na vraždu řeckého angažovaného rappera Pavlose Fyssase, který se také otevřeně hlásil k antifašismu a byl ubodán příznivci Zlatého
úsvitu. Dále pak anarchisté sledovali i další akce
zahraničních soukmenovců a především reﬂektovali jejich konﬂikty s policií. Příkladem budiž
zářijová proti-demonstrace britské Anti-Fascist
Network (Antifašistická síť) proti shromáždění English Defence League (Anglické liga obra- Kampaň na podporu vězněných antifašistů
ny), při níž bylo policií zadrženo přes 250 osob. (zdroj: ČSAF)
Ortodoxní komunistické skupiny v prvé řadě zaměřovaly pozornost na jimi spřízněné zahraniční režimy na Kubě (viz především okruh časopisu Venceremos) a v KLDR. V případě Kuby zůstává nadále klíčovým tématem tzv. kauza Miami 5 – skupina pěti Kubánců zadržená a odsouzená v USA pro špionáž.
Komunisté jim nadále vyjadřovali podporu a uspořádali též tradiční květnové shromáždění. Ze zemí Latinské Ameriky pak v prostředí ortodoxních komunistů silně rezonovala smrt Huga Cháveze, který byl
pokládán za jednoho z lídrů světového komunistického hnutí. V případě KLDR byly nadále kriticky reﬂektovány sankce uvalené na tuto zemi či napětí mezi KLDR a Jižní Koreou, potažmo USA. Z konkrétních aktuálních témat pak byla nadále věnována velká pozornost situaci v Sýrii, kdy komunistické hnutí
otevřeně a silně podporovalo prezidenta Asada. Toto téma bylo reﬂektováno v průběhu celého roku,
nejvíce ale v srpnu a září, kdy byl velmi diskutován potencionální vojenský zásah v Sýrii (byla uspořádána též protestní demonstrace před americkým velvyslanectvím v Praze). Podobně jako anarchistické
hnutí pak komunisté sledovali proběhnuvší události v Turecku, Řecku (především v Komunistické straně Řecka) či na palestinských územích. Vyjma Turecka a Řecka (a případně Ruska či Běloruska) nebyly příliš reﬂektovány události nastalé na evropském kontinentu, což souviselo především s omezenými
represemi komunistickému hnutí. Odezvu získalo pouze donucené přejmenování Maďarské komunistické dělnické strany na Maďarskou dělnickou stranu z důvodu přijetí zákona zakazujícího veřejné použití názvů spojených s autoritářskými režimy 20. století.
4.4 Významné projevy extremismu v zahraničí
Vedle mnohých událostí zmíněných již výše v textu, které se odrazily též v aktivitách českých radikálních skupin či které jimi byly reﬂektovány, došlo na evropském kontinentě k mnohým dalším
závažným projevům extremismu, které je vhodné zmínit. Je totiž nasnadě, že i když o nich české
skupiny výslovně nereferovaly, tak o nich nejspíše byly zpraveny a do budoucna by se mohly stát
inspirací pro jejich ideologický boj. Navíc následný přehled (spolu s již uvedeným) deklaruje, že
politický extremismus ve všech jeho podobách je stálou hrozbou pro demokracii evropských států a že ty proti němu vystupují.
V rámci krajní pravice nadále zůstávají největší hrozbou akty nenávistného násilí, které bývají nejčastěji namířeny proti imigrantům, osobám nenáležejícím k „bílé rase“, příznivcům krajní levice či
jiným „znepřáteleným“ osobám. Zároveň platí, že ve většině evropských státu je projevům krajní
pravice věnována ze strany státu věnována zostřená pozornost.
Téma pravicového extremismu bylo nadále velmi reﬂektováno v Německu. Vedle již uvedeného
vzbudilo velkou pozornost (mj. i některých českých médií) zářijové napadení patnáctiletého školáka z důvodu jeho asijského původu třemi neonacisty v německém Bad Schandau (obec v bez59

prostřední blízkosti českých hranic). Mladík byl při tomto ataku vážně zraněn, přičemž i policie
potvrdila rasový motiv pachatelů. Ve stejném měsíci byl v Bádensku-Wirtenbersku zadržen pravicový extremista, který měl plánovat bombové útoky prostřednictvím leteckých modelů, a který
se dříve účastnil pochodů skupiny s názvem Die Rechte (a i na nich se projevoval násilně). Při domovních prohlídkách (hlavního podezřelého i jeho pomocníků) policisté nalezli mj. funkční bombu a množství dalších zbraní.33 Tento případ opět ukázal na riziko páchání terorismu ze strany militantních pravicových extremistů. Speciﬁckou a neobvyklou formu propagace německých neonacistů pak bylo možno zaznamenat na konci roku 2012 ve spojitosti s vánočními svátky. Neznámí
pachatelé totiž vyměnili u CD s vánočními koledami toto CD za disk s písněmi White Power Music, které si později nic netušící posluchači „koled“ pustili. Celkově je podle zprávy ministerstva
vnitra zveřejněné v březnu 2013 v současnosti na svobodě 182 německých neonacistů, po nichž
pátrá policie (od vystavovatelů zakázaných symbolů až po rasové vrahy).
Podobně zůstávalo téma pravicových extremistů aktuální v Rakousku. Již v lednu provedla rakouská policie zátah na pravicové radikály,
u nichž zabavila zbraně, výbušniny či předměty
propagující nedemokratické ideologie. V listopadu začal proces se sedmi neonacisty ze skupiny „Objekt 21“, která byla některými označována za „nejnebezpečnější neonacistickou skupinu od roku 1945“. Mezi nejzávažnější incidenty v roce 2013 patřil říjnový útok na Turecké kulturní centrum ve Vídni, které měli mít na
Demonstrace proti Wiener Akademikerball – leden
svědomí fotbaloví chuligáni, kteří však při úto2013 (zdroj: der Standard)
ku vykřikovali neonacistická hesla. Pozornost
vzbudil též únorový Vídeňský akademický ples (Wiener Akademikerball), pokračovatel tradice
Plesu vídeňských korporátních kroužků (v souvislosti s protesty proti jeho konání bylo mj. zadrženo devět sympatizantů krajní levice a do kontra-protestu se zapojili též čeští anarchisté).
Diskuse o pravicovém extremismu v Maďarsku byly nadále spojeny především s Hnutím za lepší Maďarsko (Jobbik). Dle jarního průzkumu je Jobbik nejoblíbenější politickou stranou mezi mladými Maďary, což opět vyvolalo debatu nad stavem demokracie v Maďarsku a nad jejím ohrožením. Pozdvižení mezi maďarskou krajní pravicí vyvolal červencový pochod homosexuálů, jeho napadení však policie zabránila. Mezinárodní ohlas získaly též květnové protesty Jobbiku proti v Budapešti zasedajícímu Světovému židovskému kongresu, přičemž plánované anti-sionistické shromáždění maďarské úřady zakázaly. Za speciﬁcký český kontakt s maďarskou krajní pravicí pak lze
považovat plánovanou účast Attily Petrovszkého na turnaji bojových sportů v květnu v Praze. Petrovszki se otevřeně hlásí k neonacismu (mj. i svým tetováním, které by v rámci soutěží bylo viditelné), kvůli čemuž byl nakonec jeho zápas z programu vyřazen.

33. Naopak v dubnu zatkla německá policie skupinu saláﬁstů (přívrženci radikálního islámu), kteří měli plánovat vraždu Markusu Beisichta - předseda strany „Pro NRW“ (jedna z krajně pravicových německých
politických stran).
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Po již zmíněné vraždě Merica došlo také k významnějšímu zásahu vůči krajní pravici ve Francii.34 Francouzská vláda dekretem z 13.7. rozpustila ultrapravicová uskupení Třetí cesta (Troisième Voie), Revolučně-nacionalistická mládež ( Jeunesses nationaliste révolutionnaires) a Touha snít (Envie de rêver). Ještě před tímto krokem oznámil rozpuštění dvou z těchto skupin (Třetí cesta a Revolučně-nacionalistická mládež) jejich zakladatel Serge Ayoub. Po následném vládním rozhodnutí se Ayoub a vedení Touhy snít odvolali k Ústavní radě (obdoba českého Ústavního soudu) kvůli „zneužití pravomoci“. Jejich podání bylo radou odmítnuto. Následně 23.7. vláda rozpustila dalším dekretem dvě jiná uskupení – Francouzská práce (Œuvre Française), které patřilo k nejstarším ultrapravicovým skupinám v zemi (vzniklo již v roce 1968) a Nacionalistická mládež ( Jeunesses nationalistes). Tyto skupiny se proti svému rozpuštění rovněž odvolaly
k Ústavní radě a rovněž neuspěly. Ústavní rada rozhodnutí vlády v říjnu potvrdila.
I v roce 2013 pokračovaly útoky řeckých neonacistů (mnohdy spjatých se Zlatým úsvitem) vůči
imigrantům a příznivcům krajní levice (například v září byla napadena třicítka komunistů vylepujících plakáty, přičemž po útoku 50 osob muselo být 9 obětí útoku hospitalizováno). Silný mezinárodní ohlas získalo též napadení tureckého generálního konzula na počátku ledna.
Kapitolou samo o sobě pak byly nadále pokračující xenofobní a rasistické útoky v Rusku, především v Moskvě a dalších velkých městech, které většinou směřují vůči osobám kavkazského původu. Přesto došlo v roce 2013 v Rusku i k významným soudním procesům s pachateli rasového
násilí, přičemž mezi nejvýznamnější patří odsouzení Alexandra Solovyova na 9,5 let vězení za napadení celkem 21 osob neslovanského původu. V únoru byl zadržen též zakladatel skupiny Minin
and Pozharski People’s Militia vyznačující se militantním antisemitismem a xenofobií.
Podobně militantní naladění platí o pravicovém extremismu na Ukrajině, především v souvislosti se skupinou Pravý Sektor. Její militantnost byla mnohdy diskutována též v souvislosti s demonstracemi proti vládě Viktora Janukovyče, přičemž provládní kruhy ji obviňovaly z násilností
a agrese (což skupina nijak nepopírala, hovořila však o nezbytné obraně proti násilí vycházejícím
z druhé strany). Pravdou však zůstává, že v ideologické rovině má tato skupina blízko k neonacismu a militantní formě35 pravicového extremismu (proto získává též podporu u podobných
skupin v ČR i jinde v zahraniční). Za krajně pravicovou bývá některými označována též parlamentní strana Svoboda, především z důvodu antisemitských a jiných nenávistných vyjádření.
Významné kroky v boji proti extremismu učinila v roce 2013 italská policie. Mezi nejvýznamnější
akce lze považovat lednový zátah na pravicové radikály, kteří měli šířit antisemitské a rasistické myšlenky a kteří byli rovněž obviněni z militantních akcí vůči přistěhovalcům či příznivcům krajní levice.
V dubnu a později též v listopadu pak italská policie zasáhla vůči osobám spjatými s neonacistickou
internetovou stránkou Stormfront (respektive její italskou verzí). V kruzích krajní pravice rezonovalo
rovněž rozhodnutí italského soudu o vyhoštění Davida Duka, bývalého vůdce Ku Klux Klanu a jedné
z ikon globální radikální pravice. Soud Duka považoval za „společensky nebezpečného kvůli jeho ra34. Ve Francii v roce 2013 rovněž došlo k razantnímu nárůstu počtu útoků proti LGBT komunitě (řádově
o desítky procent oproti roku 2012) souvislosti s projednáváním zákona o manželství osob stejného pohlaví. Útočníci se většinou rekrutovali z prostředí ultrapravicových skupin a několik z nich bylo v průběhu
roku odsouzeno.
35. Například již v srpnu a září došlo k vážným násilným útokům ukrajinských paramilitárních skupin na
přívržence krajní levice, při nichž byla obětem způsobena vážná zranění.
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sistickým a antisemitským názorům“. Z dalších význačných aktů bránící se demokracie v Evropě stojí za zmínku odsouzení předsedy holandské politické strany Nederlandse Volks-Unie k 40 hodinám
veřejně prospěšných prací za podněcování nenávisti vůči cizincům.
Na území Velké Británie bylo v roce 2013 spácháno několik závažných extremistických činů,
včetně teroristického útoku islámských fundamentalistů na příslušníka britských ozbrojených
sil v Londýně36. Následně došlo k vlně protimuslimských demonstrací s účastí krajní pravice
a také k několika žhářským útokům proti mešitám (například v srpnu v Harlow – hrabství Essex). I přes relativní klid v regionu nelze také
podceňovat riziko severoirského terorismu.
Pozornost byla nadále i v roce 2013 věnována Andersi Behringu Breivikovi vykonávajícího
Muslimské centrum v Harlow po žhářském útoku (zdroj: si trest za teroristické útoky v Norsku. Kromě
The Independent)
motivů a provedení jeho teroristického útoku
na ostrově Utoya a Oslu pozornost vyvolala též
jeho snaha o započetí studia politologie na univerzitě v Oslu. V květnu Breivik rovněž ohlásil snahu o založení vlastní politické strany s názvem Fašistická strana Norska a Severní liga.
Možnému militantnímu útoku zabránila na počátku března ﬁnská policie, když zajistila u neonacistického aktivisty (již dříve zadrženého za napadení) množství informací týkající ﬁnské židovské
komunity.
Na poli anarchistické části krajní levice je nutné věnovat pozornost především nejzávažnějším militantním aktům majících až teroristický charakter. I v roce 2013 platilo, že nejvíce těchto akcí bylo
uskutečněno v zemích jižní Evropy – Řecku a Španělsku. Zároveň docházelo k závažným incidentům též ve Velké Británii (především v okolí města Bristol), Německu či Rusku.
Silné zůstávalo militantní anarchistické hnutí v Řecku, s čímž šla ruku v ruce jeho represe ze strany
státních úřadů. Během roku nadále pokračoval proces se členy organizace Konspirace ohnivých buněk a dalšími v roce 2013 zadrženými přívrženci krajní levice, což vedlo také k mnohým solidárním akcím (včetně žhářských útoků, ničení soukromého vlastnictví apod.). Mezi nejzávažnější incidenty lze řadit umístění a aktivaci výbušného zařízení do automobilu ředitelky věznice Korydallos, která byla chápána jako solidarita nejenom s řeckými, ale i jinde ve světě vězněnými anarchisty. Militantní anarchisté se v roce 2013 přihlásili též k zasílání balíčkových bomb Dimitru Horianopoulu, bývalému veliteli
36. Britskému bezpečnostnímu aparátu se podařilo zamezit několika plánovaným teroristickým útokům na
domácí cíle. Radikální islámští kazatelé, indoktrinace pro džihád ve školách, v charitativních a vězeňských
zařízeních a zfanatizovaní Britové, kteří odjeli bojovat do Sýrie na straně radikálů, byli v roce 2013 a zůstávají i nadále hlavními projevy extremismu v UK bezpečnostní složky dění v těchto skupinách sledují. Zpráva kabinetního krizového štábu pro potírání extremismu (Tackling extremism in the UK) vydaná v prosinci 2013 sice připouští, že bezpečnostní hrozbou mohou být různorodí radikalizovaní jednotlivci i skupiny např. i krajní pravice, jednoznačný důraz je však kladen na nebezpečí islámského fundamentalismu, což
potvrzuje i výroční zpráva parlamentního výboru pro bezpečnost a zpravodajské služby.
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antiteroristické divize řecké policie. Pod prohlášením byla podepsána Neformální anarchistická federace (FAI), Mezinárodní revoluční front a Komando Mauricia Moralese. V září došlo rovněž ke
žhářskému útoku na autobus řecké policie (opět
jako akt solidarity). Pokračovaly také vigilantistické akce vůči pravicovým extremistům (viz např.
zavraždění dvou funkcionářů Zlatého úsvitu zmíněné výše, k němuž se přihlásila skupina s názvem
Revoluční síly bojujícího lidu). V únoru se skupina
s názvem Rozhněvané brigády přihlásila také ke Vyšetřování bombového útoku na ředitelku věznice Korydvěma menším bombovým útokům na kanceláře dallos (zdroj: 325.nostate.net)
Zlatého úsvitu ve městě Larissa a Pireus. Nejvýraznější odezvu však získala střelba na rezidenci německého velvyslance v Aténách na konci prosince.
Útočníci vystřelili nejméně šedesát kulek, některé z nich pronikly i do ložnice velvyslancovy patnáctileté
dcery. Z útoku byla podezřívána organizace s názvem „Lidoví bojovníci“, která (a nejenom ta) Němce
dlouhodobě obviňuje z imperialismu a toho, že si chtějí podmanit celou Evropu.
Mezi nejvýznamnější militantní akce španělských anarchistů patří dva výbuchy v církevních objektech. Nejprve v únoru došlo k výbuchu v madridské katedrále Almudena a na počátku října došlo k výbuchu v katedrále ve španělské Zaragoze. Tyto akty byly namířeny proti státu a církvi (jak
vyplývá z vydaných prohlášení), která historicky zastává ve Španělsku důležitou pozici. Na konci
června umístili španělští anarchisté výbušné zařízení také v madridské pobočce ﬁnanční společnosti BVVA jako formu odporu vůči současnému ﬁnančnímu systému a kapitalismu. K útoku se kromě FAI přihlásila Madridská autonomní skupina a Mezinárodní revoluční front.
Stejně tak zůstávali aktivní italští militantní anarchisté, byť italská scéna byla částečně utlumena
probíhajícími represemi (například v září byli zadrženi čtyři anarchisté podezřelí z páchání násilných aktů na bázi terorismu), které navazovaly na opatření provedená v roce 2012. Z významnějších akcí lze zmínit mj. zaslání balíčkové bomby do redakce turínského deníku La Stampa Italskou
anarchistickou federací FAI či násilné projevy anarchistických skupin při protivládních demonstracích v Římě 19. 10. a 21. 11., během kterých se pokusili zaútočit kameny, lahvemi, petardami
apod. na sídla Ministerstva ﬁnancí a dalších úřadů.
V roce 2013 došlo k více militantním projevům
anarchismu též na území Velké Británie. Většina útoků byla situována do blízkosti města Bristol, kde má britské anarchistické hnutí nejsilnější pozici. Na konci srpna došlo například v Bristolu ke žhářskému útoku na bankovní budovu
společnosti Barclays, k němuž se v prohlášení
přihlásila FAI a Improvizovaná guerillová formace. Tento útok potvrdil, že FAI je již celoevropskou (či globální sítí) a nikoli původně italskou či
řeckou militantní skupinou. Ve stejném období rovněž došlo k rozsáhlému žhářskému útoku Požár po výbuchu v Portisheadu (zdroj: 325.nostate.net)
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na policejní výcvikové budovy v Portisheadu, který měl v mezinárodním anarchistickém hnutí významnou odezvu, byť v samotné Británii mu byla věnována omezená pozornost. K tomuto útoku
se přihlásila skupina s názvem Buňka naštvaných lišek. Symbolickou rovinu měla také lednová sabotáž vysílače, která měla za následek výpadek televizního a rozhlasového vysílání v okolí Bristolu.
V Německu bylo možno během roku zaznamenat mnohé solidární akce, příkladem budiž podpálení aut společnosti Deutsche Bahn v Berlíně v březnu. Za nejvážnější incident lze považovat útok
skupinky anarchistů na hamburskou soudní budovu z konce srpna v reakci na „neustálou státní
kontrolu“, přičemž byla rozbita kameny okna a barvou pomalovány stěny a dveře budovy. V prosinci pak došlo k masové mobilizaci příznivců krajní levice v Hamburgu v souvislosti se snahou německých úřadů o vyklizení ideového centra hamburské krajní levice a zároveň squatu Rote Flora.
Při následných demonstracích došlo k rozsáhlým střetům s policejními jednotkami, při nichž bylo
zraněno několik desítek (dle některých informačních kanálů až stovek) demonstrantů i policistů.
V ostatních evropských zemích pak mnohdy vyvíjely aktivity pobočky již uvedených organizací (typicky FAI), které již lze chápat spíše jako onu mezinárodní síť. Z hlediska podpory těchto organizací v blízkých zemích stojí za zmínku, že v roce 2013 začal v Polsku vycházet magazín hlásící se
k militantní skupině Konspirace ohnivých buněk s názvem Czas Bojowych Sumien (Čas bojovného svědomí), který by mohl získat ohlas i v ČR. Rovněž tak byly vydány polské publikace hlásící
se ke skupině FAI. Z konkrétních incidentů pak lze zmínit několik osamocených útoků francouzských militantů vůči státním budovám či budovám ﬁnančních společností reagujících na smrt Mérica. V Rusku pak bylo možno i v roce 2013 zaznamenat poměrně velké množství militantních
akcí zaměřených na ochranu přírody. V roce 2013 došlo též k mobilizaci militantních anarchistů ve Švédsku. V listopadu provedla švédská policie zátah na militantní antifašisty a několik desítek z nich pozatýkala. V reakci na to švédští anarchisté napadli a poškodili policejní stanici ve městě Växjö (jako akt solidarity se zadrženými).
Ortodoxní komunistické hnutí se v roce 2013 v Evropě významně militantně neprojevovalo. Nadále však platí, že především v jižních státech si jsou mnohé komunistické a anarchistické skupiny
poměrně blízké (ideologicky i personálně).
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5. Seznam použitých zkratek
AAO
ABC
AČR
AFA/Antifa
AN
ANP
ČSAF
DSSS
DM
ESSK
FAI
GIBS
KO
MO
KŘP
KSČM
KSM
LEX
MMA
MO
MSP
MV
MZ
NAL
NO
NPD
NSZ
PEX
PMS
POW
ProAlt
REVO/SOP
SHARP
SKPV
SM
SMKČ
TZ
ÚO
ÚOOZ
W.P.E.P.
WPM
W.R.K.

Autonomní Antifa Ostravsko
Anarchist Black Cross – Anarchistický černý kříž
Armáda ČR
Antifašistická akce
Autonomní nacionalisté
Autonomní nacionalisté Plzeňsko
Československá anarchistická federace
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Dělnická mládež
Evidenčně statistický systém kriminality
Neformální anarchistická federace
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Krajská organizace
Místní organizace
Krajské ředitelství policie
Komunistická strana Čech a Moravy
Komunistický svaz mládeže
levicově extremistický, levicoví extremisté
Mixed Martial Arts – smíšená bojová umění
Ministerstvo obrany
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničí
Nová antikapitalistická levice
Národní odpor
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Nejvyšší státní zastupitelství
Pravicově extremistický, pravicoví extremisté
Probační a mediační služba ČR
Prisoners of War, váleční vězňové
Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Skupina revoluční mládeže REVO/Socialistická organizace pracujících
Skinheads Against Racial Prejudice – Skinheadi proti rasistickým předsudkům
Služba kriminální policie a vyšetřování
Svobodná mládež
Svaz mladých komunistů Československa
Trestní zákoník
Územní odbor
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
White Power European Patriots
White Power Music
White Rebel Klan

65

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostní politiky
Praha 2014

9<+2'12&(1Ë3/1ċ1Ë
KONCEPCE BOJE
PROTI EXTREMISMU
PRO ROK 2013
2GERUEH]SHþQRVWQtSROLWLN\
Praha 2014

9\KRGQRFHQtSOQČQt.RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPXSURURNE\ORVFKYiOHQR
YOiGRXGQHNYČWQDXVQHVHQtPþ
Text neprošel jazykovou ani stylistickou úpravou.

OBSAH
.RPXQLNDFtSURWLGHPDJRJLL



2WHYĜHQpD]RGSRYČGQp]SUDYRGDMVWYtD35



1.2. ,QWHUQHWEH]QHQiYLVWQpSURSDJDQG\

6

5R]GČOHQtKOiãHQtGOHMHGQRWOLYêFKVNXWNRYêFKSRGVWDW
3URWLH[WUHPLVWLFNiNDPSDĖ

9ČGRPRVWtSURWLWRWDOLWiĜĤP





9]GČOiYiQtGČWtDXþLWHOĤ

10

-HGQRWQiSURWLH[WUHPLVWLFNiSODWIRUPD

12

3UHYHQFH

12

0ČVWDDREFH

18

2GERUQRVWDLPXQLWD



9]GČOiYiQtSROLFLVWĤ

21

2UJDQL]DþQtRSDWĜHQtY3ROLFLLý5

22

9]GČOiYiQtVRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ



6\VWpPRYpDSDXãiOQt]DPH]HQtLQ¿OWUDFHH[WUHPLVWĤ

26

(IHNWLYQČDNRUHNWQČSURWLQiVLOt



%H]SHþQRVWQtRSDWĜHQtSĜLH[WUHPLVWLFNêFKDNFtFK

36

2EČWLWUHVWQpþLQQRVWL]QHQiYLVWL

37

3URWLH[WUHPLVWLFNpDNWLYLW\QDGUiPHF.RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPX
SURURN



6.1. Ministerstvo vnitra

40

6.1.1. Oblast prevence

40

2EODVWYê]NXPX



2EODVWY]GČOiYiQt

46

2EODVWLQWHJUDFHFL]LQFĤ


2

0LQLVWHUVWYRSUiFHDVRFLiOQtFKYČFt



6.3. Ministerstvo kultury



2EODVWFtUNYtDQiERåHQVNêFKVSROHþQRVWt



2EODVWPpGLtDDXGLRYL]H



2EODVWUHJLRQiOQtDQiURGQRVWQtNXOWXU\

60

2EODVWXPČQtOLWHUDWXU\DNQLKRYHQ

60

2EODVWRFKUDQ\PRYLWpKRNXOWXUQtKRGČGLFWYtPX]HtDJDOHULt

61

0X]HXPURPVNpNXOWXU\

61

3DPiWQtN7HUH]tQ

62

3DPiWQtN/LGLFH

63

1iURGQtPX]HXP1iSUVWNRYRPX]HXP

63

0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL

63

2EODVWY]GČOiYiQt

63

2EODVWOHJLVODWLYQt



6WiWQt]DVWXSLWHOVWYt

66

3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåED



ÒĜDGYOiG\

71

6H]QDPSRXåLWêFK]NUDWHN



3

ÚVODNÍ POZNÁMKA
.RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPXSURURNE\ODVFKYiOHQDXVQHVHQtPYOiG\þ]HGQH
NYČWQD3ĜLMHMtPY\KRGQRFHQtE\OD]DFKRYiQDVWUXNWXUDGRNXPHQWĤWHG\GČOHQtQDSČWSLOtĜĤ

1) .RPXQLNDFtSURWLGHPDJRJLL
2) 9ČGRPRVWtSURWLWRWDOLWiĜĤP
3) -HGQRWQiSURWLH[WUHPLVWLFNiSODWIRUPD
4) 2GERUQRVWDLPXQLWD
  (IHNWLYQČDNRUHNWQČSURWLQiVLOt

9GUXKpþiVWLGRNXPHQWXMVRXXYHGHQ\GDOãtDNWLYLW\XVNXWHþQČQpRUJiQ\VWiWQtVSUiY\NWHUpQHMVRX
YåG\SULPiUQČSURWLH[WUHPLVWLFNpERMLVH[WUHPLVPHPDOHQDSRPiKDMt9]iYČUXMHXYHGHQVH]QDP
zkratek.

3RGNODGRYêPL PDWHULiO\ SĜLVSČOL NURPČ 0LQLVWHUVWYD YQLWUD D 3ROLFLH ý5 ]iVWXSFL UHVRUWĤ VWiWQt
VSUiY\NRQNUpWQČVSUDYHGOQRVWLREUDQ\ãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\NXOWXU\SUiFHDVRFLiOQtFK
YČFtDGiOHÒĜDGXYOiG\D1HMY\ããtKRVWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYt

4

.RPXQLNDFtSURWLGHPDJRJLL
2WHYĜHQpD]RGSRYČGQp]SUDYRGDMVWYtD35

X3UDYLGHOQČDNWXDOL]RYDWVWiYDMtFtLQIRUPDþQtDDQDO\WLFNpPDWHULiO\QDZHERYêFKVWUiQNiFK
=DMLVWLWMHMLFKVQDGQRXGRVWXSQRVW3UDYLGHOQČSXEOLNRYDWNYDUWiOQt]SUiY\RVFpQČRG%H]SHþQRVWQt
LQIRUPDþQtVOXåE\D2GERUXEH]SHþQRVWQtSROLWLN\0LQLVWHUVWYDYQLWUD

X$NWLYQČNRQWDNWRYDWQRYLQiĜHD]RGSRYČGQČMLPSRVN\WRYDWLQIRUPDFHVSĜLGDQRXKRGQRWRX
9SĜtSDGČLQIRUPRYiQtRH[WUHPLVWLFNpDJUHVLYROLWRIHQ]LYQtSĜtVWXS]RKOHGĖXMtFtUHVSHNWLYH
SĜHGYtGDMtFtPRåQpGRSDG\WČFKWRQiVLOQRVWt3ODWt]iVDGDQXORYpWROHUDQFHYĤþLQiVLOQRVWHP]H
VWUDQ\H[WUHPLVWĤ

X.RUHNWQČLQIRUPRYDWRSDFKDWHOtFK]KOHGLVNDQiURGQRVWLUHVSHNWLYHHWQLFLW\
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý5
0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\ÒĜDGYOiG\ý5
Termín:SUĤEČåQČ

=SĤVRESOQČQt
0LQLVWHUVWYRYQLWUD
3UDFRYQtFLRGERUXWLVNXDSXEOLFUHODWLRQVYURFHSUDYLGHOQČ]YHĜHMĖRYDOLLQIRUPDFHDDQDOê]\
WêNDMtFt VH H[WUHPLVPX PLJUDþQt D D]\ORYp SUREOHPDWLN\ D GDOãtFK DNWLYLW VRXYLVHMtFtFK
VERMHPSURWL[HQRIRELLUDVLVPXDDQWLVHPLWLVPX7\WRLQIRUPDFHMVRXNGLVSR]LFL]HMPpQDQD
KWWSZZZPYFUF]FODQHNEH]SHFQRVWQLKUR]E\DVS["T <KXG:1$GG.

'iOH E\O\ SUĤEČåQČ ]RGSRYtGiQ\ GRWD]\ QRYLQiĜĤ L REþDQĤ %\O\ Y\GiYiQ\ WLVNRYp ]SUiY\
0LQLVWUYQLWUDURYQČåSĜHGVWDYLORSDWĜHQtNH]OHSãHQtVLWXDFHYVRFLiOQČFLWOLYêFKORNDOLWiFK –
QDSĜSRVtOHQtDVLVWHQWĤSUHYHQFHNULPLQDOLW\GĤUD]QDYROQRþDVRYpDNWLYLW\]YêãHQtSRþWXSROLFLVWĤ
YNRQNUpWQtFKREODVWHFKQHERSČãtKOtGN\QDPtVWRDXWRKOtGHN2SDWĜHQtY\FKi]t]HGYRXSLOtĜĤDMVRX
UR]GČOHQDQDNUiWNRGREiDVWĜHGQČGREiRSDWĜHQt



ÒĜDG\YOiG\
$JHQWXUD SUR VRFLiOQt ]DþOHĖRYiQt Y URPVNêFK ORNDOLWiFK SUDYLGHOQČ SUH]HQWXMH VYRX
þLQQRVW

D

XYHĜHMĖXMH

GDOãt

UHOHYDQWQt

SR]QDWN\

QD

ZHEX

ZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]

DQD)DFHERRNXZZZIDFHERRNFRPDJHQWXUDSURVRFLDOQL]DFOHQRYDQL

0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\
,QIRUPDþQt D DQDO\WLFNp PDWHULiO\ QD ZHERYêFK VWUiQNiFK ZZZPVPWF] a ZZZSUHYHQFH
LQIRF] MVRX SUDYLGHOQČ DNWXDOL]RYiQ\ D GRSOĖRYiQ\ 7\WR ZHERYp VWUiQN\ MVRX VQDGQR

GRVWXSQp YãHP VXEMHNWĤP Y REODVWL SULPiUQt SUHYHQFH L YãHP GDOãtP ]iMHPFĤP R WXWR
oblast.

,QWHUQHWRYê SRUWiO ZZZSUHYHQFHLQIRF] VGUXåXMH LQIRUPDFH ] REODVWL SULPiUQt

SUHYHQFH UL]LNRYpKR FKRYiQt GČWt D POiGHåH -HGQRX ] REODVWt NWHUp VH WHQWR SRUWiO YČQXMH MH
LSUREOHPDWLNDH[WUHPLVPXUDVLVPXD[HQRIRELH

1.2. Internet bez nenávistné propagandy
X3RNUDþRYDWYþLQQRVWLSROLFHMQtLQWHUQHWRYp+HOSOLQHSURKOiãHQtQHOHJiOQtKRDQHåiGRXFtKR
REVDKXSURYHĜHMQRVW1DNRQFLURNXþLQQRVW+HOSOLQHY\KRGQRWLW
X3RNUDþRYDWYSURMHNWXVQHVWiWQtPVXEMHNWHPSURNRPXQLNDFLVSRVN\WRYDWHOLLQWHUQHWX
SURQHOHJiOQtH[WUHPLVWLFNêREVDKKRVWRYDQêQDVHUYHUHFKWĜHWtFK]HPt3RVN\WRYDWYSĜtSDGČ
SRWĜHE\VRXþLQQRVW0LQLVWHUVWYXYQLWUDRGERUHPSRãWRYQtFKVOXåHEDVOXåHELQIRUPDþQtVSROHþQRVWL
0LQLVWHUVWYDSUĤP\VOXDREFKRGX
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý5DYSĜtSDGČGUXKpKR~NROX NRPXQLNDFHVSRVN\WRYDWHOL
,QWHUQHWX L0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGX
7HUPtQ 31. prosince 2013.

=SĤVRESOQČQt
9URFHE\ORSURVWĜHGQLFWYtPIRUPXOiĜH±SURKOiãHQt]iYDGRYpKRREVDKXDDNWLYLWYVtWL,QWHUQHW
XPtVWČQpKR QD LQWHUQHWRYp DGUHVH KWWSDSOLNDFHSROLFLHF]KRWOLQH SĜLMDWR FHONHP  
R]QiPHQt. ZMHYQi WUHVWQi þLQQRVW nebo SUR]DWtP QHRGĤYRGQČQi SRGH]ĜHQt MVRX ]GH ]DKUQXWD


URYQČå SĜHVWXSNRYi MHGQiQt  X NWHUêFK MH QXWQp NRPXQLNRYDW V R]QDPRYDWHOL D SURYiGČW GDOãt
QH]E\WQiãHWĜHQtWYRĜtYãHFKSĜLMDWêFKSRGiQt.

3ĜLMDWi R]QiPHQt E\OD UR]GČOHQD FHONHP GR  REODVWt NWHUp RGND]XMt QD MHMLFK WUHVWQČSUiYQt
]DĜD]HQt YþHWQČ SĜHVWXSNRYpKR MHGQiQt SĜLþHPå QHMSRþHWQČMãt REODVWt MH W]Y DPRUiOQt MHGQiQt
SUiYQČQHSRVWLKQXWHOQpWHG\MHGQiQtQHVSDGDMtFtGRUiPFHSURWLSUiYQtKRMHGQiQt9L]WDEXONDQtåH.

2EODVWLKOiãHQt
2EODVW

3RþHW

DPRUiOQtMHGQiQtSUiYQČQHSRVWLKQXWHOQp



PDMHWNRYi



KRVSRGiĜVNi



PUDYQRVWQt



H[WUHPLVWLFNi



KOiãHQpQHVP\VOQRVWL



SĜHVWXSNRYpMHGQiQt



RVWDWQt



QiVLOQi



SR]QDWHN



MLQpVSUiYQtMHGQiQt



&(/.(0



%\OR]D]QDPHQiQRFHONHPR]QiPHQtVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP.



5R]GČOHQtKOiãHQtGOHMHGQRWOLYêFKVNXWNRYêFKSRGVWDW
637ý

3RþHW

SRGYRG



QHRSUiYQČQêSĜtVWXSNSRþtWDþRYpPXV\VWpPXDQRVLþLLQIRUPDFt



]QHXåLWtGtWČWHNYêUREČSRUQRJUD¿H



KDQREHQtQiURGDUDV\HWQLFNpQHERMLQpVNXSLQ\RVRE



ãtĜHQtSRUQRJUD¿H



SRUXãHQtDXWRUVNpKRSUiYDSUiYVRXYLVHMtFtFKVSUiYHPDXWRUVNêPDSUiYNGDWDEi]L 
SDGČOiQtDSR]PČQČQtYHĜHMQpOLVWLQ\



SRPOXYD



SRStUiQt]SRFK\EĖRYiQtVFKYDORYiQtDRVSUDYHGOĖRYiQtJHQRFLGLD



SRGQČFRYiQtNQHQiYLVWLYĤþLVNXSLQČRVREQHERNRPH]RYiQtSUiYDVYRERG



]DORåHQtSRGSRUDDSURSDJDFHKQXWtVPČĜXMtFtKRNSRWODþHQtSUiYDVYRERGþORYČND 
QHEH]SHþQpSURQiVOHGRYiQt



QHGRYROHQiYêUREDDMLQpQDNOiGiQtVRPDPQêPLDSV\FKRWURSQtPLOiWNDPLDVMHG\



NUiGHå



ãtĜHQtWR[LNRPDQLH



WêUiQtRVRE\åLMtFtYHVSROHþQpGRPiFQRVWL



SRUXãHQtWDMHPVWYtGRSUDYRYDQêFK]SUiY



QHRSUiYQČQpSRGQLNiQt



QHGRYROHQpR]EURMRYiQt



Y\KURåRYiQt



VYiGČQtNSRKODYQtPXVW\NX



QHEH]SHþQpY\KURåRYiQt



RSDWĜHQtDSĜHFKRYiYiQtSĜtVWXSRYpKR]DĜt]HQtDKHVODNSRþtWDþRYpPXV\VWpPX
DMLQêFKWDNRYêFKGDW



Y\GtUiQt



SRUXãHQtSUiYNRFKUDQQp]QiPFHDMLQêPR]QDþHQtP



OHJDOL]DFHYêQRVĤ]WUHVWQpþLQQRVWL



WêUiQtVYČĜHQpRVRE\



RVREDYSiWUiQt



RKURåRYiQtYêFKRY\GtWČWH



ãtĜHQtGČWVNpSRUQRJUD¿H



]NUiFHQtGDQČSRSODWNXDSRGREQpSRYLQQpSODWE\



SRãNR]HQtFL]tFKSUiY



QHRSUiYQČQpRGHEUiQtWNiQtDRUJiQĤ



8YHGHQp VNXWNRYp SRGVWDW\ MVRX SRX]H SUYRWQtP Y\KRGQRFHQtP GDQpKR KOiãHQt D QHNRQVWDWXMt
GH¿QLWLYQtSUiYQtNYDOL¿NDFL


9URFHE\O\]HVWUDQ\0LQLVWHUVWYDYQLWUDVSOQČQ\YãHFKQ\GRKRGQXWp~NRO\WHG\E\OR]SUDFRYiQR
YHONpPQRåVWYtSRGNODGRYêFKPDWHULiOĤE\ODQDYi]iQDVSROXSUiFHVRGERUQtN\]DNDGHPLFNpVIpU\
E\O\ VYROiYiQ\ NRRUGLQDþQt VFKĤ]N\ 1LFPpQČ MHGHQ ] SDUWQHUĤ 1iURGQt FHQWUXP EH]SHþQČMãtKR
LQWHUQHWX NWHUê KUiO Y SURMHNWX NOtþRYRX UROL PXVHO ] SURMHNWX ] GĤYRGX DEVHQFH SHUVRQiOQtFK
D ¿QDQþQtFK ]GURMĤ RGVWRXSLW =iVWXSFL 0LQLVWHUVWYD YQLWUD VH QiVOHGQČ GRKRGOL V ,QVWLWXWHP SUR
NULPLQRORJLLDVRFLiOQtSUHYHQFLNWHUêVHYUiPFLYê]NXPQpKRSURMHNWXÄ6RXþDVQiVLWXDFHYREODVWL
H[WUHPLVWLFNêFK KQXWt Y ý5 V GĤUD]HP QD MHMLFK SRWHQFLiOQt SRGSRUX X PODGLVWYêFK D QD ãtĜHQt
H[WUHPLVWLFNêFK LGHRORJLFNêFK REVDKĤ SR ,QWHUQHWX³ WpWR SUREOHPDWLFH YČQRYDO QD DVLVWHQFL SĜL
SRNUDþRYiQtDNWLYLWYHGRXFtFKNPD]iQtEORNRYiQtþLVWČåRYiQtSĜtVWXSXQDQH]iNRQQpQHRQDFLVWLFNp
REVDK\ QD LQWHUQHWX %\OR GRPOXYHQR åH NRQWDNWRYiQt NRPHUþQtFK VXEMHNWĤ EXGH GR EXGRXFQD
UHDOL]RYiQRQDSĜtPRREČPDVWiWQtPLLQVWLWXFHPLEH]SURVWĜHGQtNĤ]ĜDGQHYOiGQtFKRUJDQL]DFt

3URWLH[WUHPLVWLFNiNDPSDĖ
X5HDOL]RYDWFHORVWiWQtNDPSDĖXSR]RUĖXMtFtQDSUREOHPDWLNXQiVLOt]QHQiYLVWL]DãWtWČQRX
$JHQWXURXSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt
Gesce:ÒĜDGYOiG\
Termín:SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
9 GĤVOHGNX SURFHVQtFK SURGOHQt SĜL UR]GČORYiQt ¿QDQþQt ]GURMĤ ] (YURSVNpKR KRVSRGiĜVNpKR
SURVWRUX1RUVND NG\ 'RKRGD R SURJUDPX &= PH]L 0LQLVWHUVWYHP ¿QDQFt ý5 ± 1iURGQtP
NRQWDNWQtPPtVWHPD9êERUHP¿QDQþQtFKPHFKDQLVPĤE\ODSRGHSViQDVURþQtP]SRåGČQtPGQH
ĜtMQDE\ODYURFHUHDOL]RYiQDSRX]HSĜtSUDYQiIi]HNDPSDQČ-HGQDORVH]HMPpQD
RGtOþtPHGLiOQtDNWLYLW\DSĜtSUDYXEXGRXFtFKYêEČURYêFKĜt]HQtQDGRGDYDWHOHLQIRUPDþQtFKDNWLYLW
ãNROHQtHYDOXDFtDGDOãtFKþLQQRVWt9ê]YDNSĜHGORåHQtSĜHGHPGH¿QRYDQpKRSURMHNWXÄ.DPSDĖ
SURWL UDVLVPX D QiVLOt ] QHQiYLVWL³ NWHUê EXGH GR GXEQD  UHDOL]RYDW ÒĜDG YOiG\ ý5 E\OD ]H
VWUDQ\0LQLVWHUVWYD¿QDQFtY\KOiãHQDGQHSURVLQFHVWHUPtQHPSURSĜHGORåHQtSURMHNWRYp
åiGRVWLGREĜH]QD



9ČGRPRVWtSURWLWRWDOLWiĜĤP
9]GČOiYiQtGČWtDXþLWHOĤ
X3RGSRURYDWSURMHNW\SULPiUQtSUHYHQFHQDãNROiFKDãNROVNêFK]DĜt]HQtFK]DPČĜHQêFKQD
SUHYHQFLNULPLQDOLW\NGHMHGQRX]SULRULWMHLREODVWH[WUHPLVPX
X=YHĜHMQLWDSOQLW~NRO\VRXYLVHMtFtV1iURGQtVWUDWHJLtSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKRFKRYiQtGČWt
DPOiGHåHQDREGREtMHMtåVRXþiVWtEXGHDNþQtSOiQ
X3RGSRURYDWGDOãtY]GČOiYiQtSHGDJRJLFNêFKSUDFRYQtNĤYREODVWLSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKR
FKRYiQtYHãNROiFKãNROVNêFK]DĜt]HQtFKDY]DĜt]HQtFKSURYêNRQ~VWDYQtQHERRFKUDQQp
YêFKRY\]DPČĜHQpQDREODVWSUHYHQFHH[WUHPLVPX
X6WiYDMtFtLQIRUPDþQtDDQDO\WLFNpPDWHULiO\YUiPFLSULPiUQtSUHYHQFHH[WUHPLVPXQDZHERYêFK
VWiQNiFKSUDYLGHOQČDNWXDOL]RYDWDGRSOĖRYDW
Gesce: 0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\
Termín: SURVLQFH

X 3RVN\WRYDWYãHVWUDQQRXSRPRFDSRGSRUXSĜLSURYiGČQtVWiYDMtFtFKSUHYHQWLYQtFKY]GČOiYDFtFK
SURMHNWĤ]HVWUDQ\0LQLVWHUVWYDYQLWUDD3ROLFLHý5
Gesce: 0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín: SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
0LQLVWHUVWYR ãNROVWYt POiGHåH D WČORYêFKRY\ GiOH MHQ Ä0â07³  Y URFH  Y\KOiVLOR GRWDþQt
Ĝt]HQtQDUHDOL]DFLDNWLYLWYREODVWLSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKRFKRYiQtQDNWHUp]HVYpKR
UR]SRþWX Y\þOHQLOR    .þ 9 UiPFL WRKRWR GRWDþQtKR SURJUDPX E\O\ SRGSRURYiQ\
]HMPpQD SURJUDP\ GORXKRGREp SULPiUQt SUHYHQFH UL]LNRYêFK IRUHP FKRYiQt GČWt D POiGHåH
3ĜtMHPFL GRWDFt E\O\ ãNRO\ ãNROVNi ]DĜt]HQt D QHVWiWQt QH]LVNRYp RUJDQL]DFH NWHUp SUDFXMt
V GČWPL D POiGHåt 9 URFH  E\O\ SURMHNW\ SUR REODVW NULPLQDOLW\ NGH MHGQRX ] SULRULW MH
LREODVWH[WUHPLVPXSRGSRĜHQ\FHONRYRXþiVWNRX.þ
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,QIRUPDþQt D DQDO\WLFNp PDWHULiO\ QD ZHERYêFK VWUiQNiFK ZZZPVPWF] a ZZZSUHYHQFH
LQIRF] MVRX SUDYLGHOQČ DNWXDOL]RYiQ\ D GRSOĖRYiQ\ 7\WR ZHERYp VWUiQN\ MVRX VQDGQR

GRVWXSQp YãHP VXEMHNWĤP Y REODVWL SULPiUQt SUHYHQFH L YãHP GDOãtP ]iMHPFĤP R WXWR
REODVW ,QWHUQHWRYê SRUWiO ZZZSUHYHQFHLQIRF] VGUXåXMH LQIRUPDFH ] REODVWL SULPiUQt SUHYHQFH
UL]LNRYpKR FKRYiQt GČWt D POiGHåH -HGQRX ] REODVWt NWHUp VH WHQWR SRUWiO YČQXMH MH
LSUREOHPDWLNDH[WUHPLVPXUDVLVPXD[HQRIRELH

0â07YURFH]YHĜHMQLORQDZHERYêFKVWUiQNiFK0â071iURGQtVWUDWHJLLSULPiUQtSUHYHQFH
UL]LNRYpKRFKRYiQtXGČWtDPOiGHåHYSĤVREQRVWL0LQLVWHUVWYDãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\QD
REGREt±6RXþiVWtVWUDWHJLHMHDNþQtSOiQ.

9URFHE\ORYUiPFLGRWDþQtKRĜt]HQtQDUHDOL]DFLDNWLYLWYREODVWLSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKR
FKRYiQt WDNp SRGSRĜHQR Y]GČOiYiQt SHGDJRJLFNêFK SUDFRYQtNĤ Y REODVWL SULPiUQt SUHYHQFH
UL]LNRYpKR FKRYiQt ]DPČĜHQp QD REODVW SUHYHQFH H[WUHPLVPX 9]GČOiYDFt SURJUDP\ V WpPDWLNRX
H[WUHPLVPX Pi YH VYp QDEtGFH WDNp 1iURGQt LQVWLWXW SUR GDOãt Y]GČOiYiQt Y UiPFL GDOãtKR
Y]GČOiYiQtSHGDJRJLFNêFKSUDFRYQtNĤ
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-HGQRWQiSURWLH[WUHPLVWLFNiSODWIRUPD
3UHYHQFH
X3RGSRURYDWSURWLH[WUHPLVWLFNpSUHYHQWLYQtSURMHNW\
X3RGSRURYDWSURMHNW\YREODVWLVRFLiOQtKRY\ORXþHQt
X=SUDFRYDWDSXEOLNRYDW.YDOLWDWLYQtSRSLVSV\FKRORJLHRVREQRVWLSDFKDWHOHH[WUHPLVWLFN\UDVRYČ
PRWLYRYDQpD[HQRIREQtWUHVWQpþLQQRVWL.
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín:SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
0LQLVWHUVWYR YQLWUD ]DãWtWLOR FHORX ĜDGX SUHYHQWLYQtFK D Y]GČOiYDFtFK DNWLYLW NWHUp PČO\
SĜHVDKGRREODVWLH[WUHPLVPX/]HVHP]DĜDGLWQDSĜSUHYHQWLYQtSURMHNWÄÒVYLW³Y]GČOiYiQt
QDSROLFHMQtFKãNROiFKþLSURJUDP\QDLQWHJUDFLFL]LQFĤ%OtåHMVRXW\WRDNWLYLW\SRSViQ\
YNDSLWROiFK2EODVWSUHYHQFH2EODVWY]GČOiYiQtD2EODVWLQWHJUDFH
FL]LQFĤ

.YDOLWDWLYQt SRSLV SV\FKRORJLH RVREQRVWL SDFKDWHOH H[WUHPLVWLFN\ UDVRYČ PRWLYRYDQp
D[HQRIREQtWUHVWQpþLQQRVWL~]FHQDYD]XMHQD$QDOê]XGRVWXSQêFKVRXGQtFKUR]VXGNĤSDFKDWHOĤ
H[WUHPLVWLFNp UDVRYČ PRWLYRYDQp D [HQRIREQt QiVLOQp WUHVWQp þLQQRVWL ÒNRO Y]QLNO QD ]iNODGČ
SRVOHGQtKRYêYRMHQDH[WUHPLVWLFNpPSROLÄ«]KOHGLVNDWUHVWQpþLQQRVWLNWHUiMHVLFHNYDQWLWDWLYQČ
QDSĜLEOLåQČVWHMQp~URYQLNYDOLWDWLYQČYãDNSĜLEêYiQiVLOQpWUHVWQpþLQQRVWLVH[WUHPLVWLFNêP
SRGWH[WHP“ 0LQLVWHUVWYRYQLWUDDV 

&tOHP PDWHULiOX MH RERKDWLW W]Y WYUGi VWDWLVWLFNi GDWD R NYDOLWDWLYQt SRSLV RVREQRVWL SDFKDWHOH
H[WUHPLVWLFN\UDVRYČPRWLYRYDQpD[HQRIREQtWUHVWQpþLQQRVWL

=iYČU\Y\FKi]HMt]SV\FKRORJLFNêFKDQHERSV\FKLDWULFNêFKVRXGQČ]QDOHFNêFKSRVXGNĤNWHUpE\O\
QDSDFKDWHOHH[WUHPLVWLFN\UDVRYČPRWLYRYDQpD[HQRIREQtWUHVWQpþLQQRVWLY\WYRĜHQ\.MHGQRWOLYêP
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VRXGQČ]QDOHFNêPSRVXGNĤPVHDXWRUGRVWiYDOFHVWRX2GERUXPHWRGLN\SUHYHQFHDPH]LQiURGQtFK
Y]WDKĤÒ22=NWHUêQiVOHGQČRVORYLOMHGQRWOLYi.UDMVNiĜHGLWHOVWYt3ROLFLHý5

'R NYDOLWDWLYQtKR SRSLVX SV\FKRORJLH RVREQRVWL SDFKDWHOH H[WUHPLVWLFN\ UDVRYČ PRWLYRYDQp
D[HQRIREQtWUHVWQpþLQQRVWLE\OR]DĜD]HQRX]DYĜHQêFKWUHVWQtFKSĜtSDGĤ3URWXWRNULPLQDOLWXMH
FKDUDNWHULVWLFNiWUHVWQiþLQQRVWYHVSROXSDFKDWHOVWYtSURWRMVPHYUiPFLSĜtSDGĤ]tVNDOLVRXGQČ
]QDOHFNpSRVXGN\RGVRX]HQêFK1DNDåGpKR]RGVRX]HQêFKSDFKDWHOĤE\OY\SUDFRYiQ]QDOHFNê
SRVXGHN SV\FKLDWUHP D  SDFKDWHOĤ ]  E\OR ]iURYHĖ Y\ãHWĜHQR SV\FKRORJHP . GLVSR]LFL E\OR
 SV\FKLDWULFNêFK VRXGQČ ]QDOHFNêFK SRVXGNĤ D  SRVXGNĤ ] REODVWL SV\FKRORJLH &HONHP E\OR
SURVWXGRYiQRVWUDQVRXGQČ]QDOHFNêFKSRVXGNĤ

.YDOLWDWLYQtYê]NXPVORXåtN]tVNiQtYKOHGXRULHQWDFLDSRUR]XPČQtGDQpSUREOHPDWLFH v našem
SĜtSDGČ SV\FKRORJLL RVREQRVWL SDFKDWHOH H[WUHPLVWLFN\ UDVRYČ PRWLYRYDQp D [HQRIREQt WUHVWQp
þLQQRVWL -HY\QHERREMHNW\MVRX]NRXPiQ\SRNXGPRåQRYFHOpãtĜLDYHYãHFKPRåQêFKUR]PČUHFK
DVRXYLVORVWHFK'DWDVHNWHUêPLVHSUDFXMHPDMtNYDOLWDWLYQtFKDUDNWHU VORYQt~GDMH 9ê]NXPQê
Y]RUHNSURWREêYiPHQãtQHåXNYDQWLWDWLYQtKRYê]NXPX GDWDþtVHOQpKRFKDUDNWHUX 1D]iNODGČ
NYDOLWDWLYQtKRVWXGLDSRVXGNĤMVPHVFKRSQLSRSVDWXSDFKDWHOĤQiVLOQpH[WUHPLVWLFNpWUHVWQpþLQQRVWL
X$NWXiOQtYČND]DĜD]HQtGRYêYRMRYpKRVWiGLD]KOHGLVNDSV\FKRORJLHYGREČVSiFKiQtWUHVWQpKR
þLQX

X&KDUDNWHUPLQXOpWUHVWQpþLQQRVWL
5RGLQQpSRPČU\YGČWVWYtDYVRXþDVQRVWLY]WDKNRWFLPDWFHDVRXUR]HQFĤPMHMLFKSURIHVH

X 9]GČOiQt SĜtSDGQi DQDPQHVWLFNi ]iWČå Y URGLQČ QDSĜ SV\FKLFNi SRUXFKD Y URGLQČ SRUXFKD
RVREQRVWLDONRKROLVPXVDMLQp]iYLVORVWLGRPiFtQiVLOtQHERWUHVWQiþLQQRVWURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤ).
9êFKRYDYURGLQČDSRĜDGtQDUR]HQt

X 6WXGLXP D SURIHVQt NDULpUD ]DþOHQČQt GR ãNROQtKR QHER SUDFRYQtKR NROHNWLYX ãNROQtSURIHVQt
~VSČãQRVWDWG

X 9]WDK N DONRKROX FKRYiQt Y RSLORVWL SĜtWRPQRVW DONRKROX Y UiPFL WUHVWQpKR þLQX Y\MiGĜHQR
YSURPLOtFK Y]WDKNGURJiPFLJDUHWiPPDULKXDQČQHERDXWRPDWĤP
X=iMP\

X5RGLQQêVWDYSRþHWSDUWQHUHNSUYQtVH[XiOQt]NXãHQRVW~VSČãQRVWYSDUWQHUVNêFKY]WD]tFK
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X9ODVWQtKRGQRFHQtSRYDK\VHEHSRMHWtVHEHSUH]HQWDFH

X9\MiGĜHQtSDFKDWHOHNHþOHQVWYtYH[WUHPLVWLFNpPKQXWtPRWLYDFHSUR]DSRMHQtGRDNWLYLWY]WDK
N LGHRORJLLDNH[WUHPLVWLFNêPDNWLYLWiP

X9ODVWQtY\MiGĜHQtSDFKDWHOHNQiVLOQpH[WUHPLVWLFNpWUHVWQpþLQQRVW]DNWHURXE\ORGVRX]HQPRWLY
SRFLĢRYDQiYLQDYVRGPtWQXWt~þDVWLQDWUHVWQpPþLQX

X3ĜtWRPQRVWGXãHYQtFKRURE\SURMHY\RVREQRVWL±QČNWHUpYêUD]QpU\V\SRUXFK\RVREQRVWL,4
GLDJQRVWLFNê]iYČUSV\FKRORJDDQHERSV\FKLDWUD

6WXGLH MH N GLVSR]LFL QD KWWSZZZPYFUF]FODQHNSV\FKRORJLFNHVWXGLHDVS[ E\OD SUH]HQWRYiQD QD
RGERUQêFKVHPLQiĜtFK
X 9\YtMHW D QiVOHGQČ SRGSRURYDW ]DYiGČQt SUREDþQtFK SURJUDPĤ SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH NWHUp
MVRXFtOHQ\QDVQtåHQtSURMHYĤQiVLOtDGiOHSRGSRURYDW UR]ãLĜRYDWLQRYRYDW WêP\SURPOiGHåW]Q
SRGSRURYDWPXOWLGLVFLSOLQiUQtSĜtVWXSNĜHãHQtNULPLQDOLW\POiGHåHVSRMHQpVSURMHY\QiVLOtYþHWQČ
H[WUHPLVPX
Gesce:0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
Termín:SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåEDý5
3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåEDý5 GiOHMHQÄ306³ VHSOQČQtWRKRWR~NROXYČQXMHGORXKRGREČ9URFH
VHMHGQDORRDNWLYLW\YHWĜHFKREODVWHFK

X $NWLYQt ~þDVW 306 Y UiPFL DNUHGLWDþQtKR Ĝt]HQt SUR SUREDþQt SURJUDP\ SUR PODGLVWYp
SDFKDWHOHWUHVWQêFKþLQĤ306VHGORXKRGREČDNWLYQČSRGtOtQDDNUHGLWDþQtPĜt]HQt0LQLVWHUVWYD
VSUDYHGOQRVWL ý5 XUþHQpP SUR SUREDþQt SURJUDP\ SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH 9 URFH  VH
306 SRGtOHOD QD SĜtSUDYČ 0HWRGLFNpKR SRN\QX SUR SĜHGNODGDWHOH åiGRVWt R XGČOHQt DNUHGLWDFH
SUR SUREDþQt SURJUDP SRGOH  þ  6E R RGSRYČGQRVWL POiGHåH ]D SURWLSUiYQt þLQ\
D R VRXGQLFWYt YH YČFHFK POiGHåH D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ ]iNRQ R VRXGQLFWYt YH YČFHFK
POiGHåH  D QiVOHGQČ QD UHDOL]DFL DNUHGLWDþQtKR Ĝt]HQt QD URN     QD SURJUDP Ä5R]YRM
SUREDþQtFK D UHVRFLDOL]DþQtFK SURJUDPĤ SUR PODGLVWYp GHOLNYHQW\³ ěiGQRX DNUHGLWDFL SDN QD
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]iNODGČUR]KRGQXWtPLQLVWU\QČVSUDYHGOQRVWLý5SODWQRXSURREGREtOHGQDSURVLQFH
]tVNDORSUREDþQtFKSURJUDPĤäiGQê]HVWiYDMtFtFKDNUHGLWRYDQêFKSUREDþQtFKSURJUDPĤ
QHQtVLFHVSHFL¿FN\]DPČĜHQQDĜHãHQtH[WUHPLVWLFNêFKSURMHYĤYFKRYiQtPODGLVWYpKRSDFKDWHOH
SĜHVWRQČNWHUp]QLFKSURVWĜHGQLFWYtPNRJQLWLYQČEHKDYLRUiOQtKRSĜtVWXSXXVLOXMtR]PČQXFKRYiQt
DSRVWRMĤPODGLVWYpKRSDFKDWHOHYþSRVWRMHNHWQLFNêPDGDOãtPPLQRULWiP

X$NWLYQt~þDVW306YUiPFLGRWDþQtKRĜt]HQtSURSUREDþQtSURJUDP\SURPODGLVWYpSDFKDWHOH
WUHVWQêFK þLQĤ 306 SĜLSRPtQNRYDOD PHWRGLNX SUR SRVN\WRYiQt GRWDFt ]H VWiWQtKR UR]SRþWX QD
GRWDþQtWLWXO\0LQLVWHUVWYDVSUDYHGOQRVWLý5SURURN'iOH306]DMLVWLODUHDOL]DFLKRGQRFHQt
åiGRVWt R GRWDFH Y UiPFL GRWDþQtKR WLWXOX Ä5R]YRM SUREDþQtFK D UHVRFLDOL]DþQtFK SURJUDPĤ SUR
PODGLVWYp GHOLNYHQW\³ SURVWĜHGQLFWYtP ]DMLãWČQt UHDOL]DFH MHGQiQt +RGQRWtFt NRPLVH D GiOH ~þDVWt
QD'RWDþQtNRPLVL0LQLVWHUVWYDVSUDYHGOQRVWLNWHUiSRWpSĜHGORåLOD0LQLVWHUVWYXVSUDYHGOQRVWLý5
QiYUKQDNRQNUpWQt¿QDQþQtSRGSRUXFHONHPSUREDþQtFKSURJUDPĤ9êãHGRWDFHEXGH]YHĜHMQČQD
v únoru 2014.

X3URMHNWRYiþLQQRVW3061DSRWĜHEX]SUD[HUR]ãtĜLWQDEtGNXSUREDþQtFKSURJUDPĤSURPODGLVWYp
SDFKDWHOH D SRGSRĜLW UR]YRM WêPĤ SUR POiGHå UHDJXMHPH XVNXWHþQČQtP QČNROLND PH]LQiURGQtFK
SURMHNWĤ3UYQtP]QLFKMHLQGLYLGXiOQt SURMHNWVQi]YHPÄ1DVSUiYQRXFHVWXZavedení a rozvoj
QRYêFK SUREDþQtFK SURJUDPĤ D SURJUDPĤ UHVWRUDWLYQt MXVWLFH SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH WUHVWQêFK
þLQĤ  SRVtOHQt RGERUQp VSROXSUiFH LQVWLWXFt³ ¿QDQFRYiQR (6) 2SHUDþQt SURJUDP /LGVNp ]GURMH
D]DPČVWQDQRVWDVWiWQtPUR]SRþWHPý5 &tOHPSURMHNWXÄ1DVSUiYQRXFHVWX³MHUR]YtMHW~þLQQp
QiVWURMH ĜHãHQt NULPLQDOLW\ POiGHåH X WUHVWQêFK þLQĤ VSRMHQêFK V QiVLOQêPL D DJUHVLYQtPL SURMHY\
FKRYiQtUHDOL]RYDWUHVWRUDWLYQtSURJUDPVQLåXMtFtUL]LNRRSDNRYiQtWUHVWQpþLQQRVWLXVQDGQLWVRFLiOQt
LQWHJUDFLPODGLVWYêFKSDFKDWHOĤDSRGSRURYDW~þLQQp]SĤVRE\VSROXSUiFHDNRRUGLQDFHRGERUQtNĤ
DUHOHYDQWQtFKLQVWLWXFt9UiPFLWRKRWRSURMHNWXE\ODYURFHGRNRQþHQDWYRUEDGYRXQRYêFK
SURJUDPĤSUREDþQtKRSURJUDPXVQi]YHP„Proti násilí³]DPČĜHQpKRQDVQtåHQtQiVLOQêFKSURMHYĤ
YFKRYiQtPODGLVWYêFKSDFKDWHOĤDSURJUDPXUHVWRUDWLYQtMXVWLFHÄ5RGLQQpVNXSLQRYpNRQIHUHQFH³
2EDSURJUDP\MVRXLQVSLURYiQ\ RVYČGþHQRX]DKUDQLþQtSUD[tDMVRXSĜLSUDYHQ\NRYČĜHQtYSUD[L
YOHWHFK 

9 UiPFL SURMHNWX 9]GČOiYiQt SUR V\VWpPRYê UR]YRM SUREDþQtFK SURJUDPĤ D SURJUDPĤ
UHVWRUDWLYQt MXVWLFH (6) 2SHUDþQt SURJUDP /LGVNp ]GURMH D ]DPČVWQDQRVW  E\O\ Y\WYRĜHQ\
OHNWRUVNp PDQXiO\ WĜt QRYêFK Y]GČOiYDFtFK NXU]Ĥ Ä7êP\ SUR POiGHå³ Ä3UREDþQt SURJUDP


3URWLQiVLOt³DÄ3URJUDPUHVWRUDWLYQtMXVWLFH5RGLQQpVNXSLQRYpNRQIHUHQFH³MHMLFKåUHDOL]DFL
]DMLãĢXMtY\ãNROHQtSUDFRYQtFL.XU]Ä7êP\SURPOiGHå³E\OXUþHQNRRUGLQiWRUĤPWêPĤSURPOiGHå
DVSHFLDOLVWĤPSURSUiFLVPOiGHåtNWHĜtEXGRXVNRRUGLQiWRU\VSROXSUDFRYDWÒþDVWQtFLVHGtN\
NXU]XQDXþLOLSĜLSUDYLWDSURYpVWPRQLWRULQJSRWĜHE PODGLVWYêFKSDFKDWHOĤMXVWLþQtFKSDUWQHUĤ
DYHĜHMQRVWL QDPtVWQt~URYQLDQDO\]RYDWGDWD]SUDFRYDWYêVOHGN\DY\WYRĜLWSOiQSUiFHWêPXYþ
SRVWXSXMDNWHQWRSOiQLPSOHPHQWRYDWGRSUD[HUHJLRQX.XU]\Ä3UREDþQtSURJUDPSURWLQiVLOt³
D Ä3URJUDP UHVWRUDWLYQt MXVWLFH  5RGLQQp VNXSLQRYp NRQIHUHQFH³ VH]QDPRYDO\ V PHWRGLFNêPL
SRVWXS\ WČFKWR SURJUDPĤ D SURãOL MtP ]DPČVWQDQFL  306  VSHFLDOLVWp SUR SUiFL V POiGHåt
SĤVREtFtFKYRNUHVHFKNGHEXGHSURJUDPQiVOHGQČUHDOL]RYiQH[WHUQtPGRGDYDWHOHPVOXåE\
.XU]\~VSČãQČSURãOR~þDVWQtNĤ

'DOãtP  SURMHNWHP MH 5R]YRM SUREDþQtFK D UHVRFLDOL]DþQtFK SURJUDPĤ ± SRVtOHQt SUHYHQFH
DRFKUDQ\VSROHþQRVWLSĜHGRSDNRYiQtPWUHVWQpþLQQRVWL, NWHUêUHDOL]XMH306VSDUWQHU\YUiPFL
3URJUDPĤãYêFDUVNRþHVNpVSROXSUiFH9UiPFLSURMHNWXE\OYULQRYRYiQSUREDþQtSURJUDP
8þHEQtSURJUDP±PODGLVWYt E\O\SRVtOHQ\MHKRLQGLYLGXiOQtFKDVSHNW\DE\OUR]ãtĜHQRSUiFLVURGLQRX
SDFKDWHOH NWHUêMHQ\QtUR]ãLĜRYiQGRVRXGQtFKRNUHVĤý5
306YUiPFLVYpSUD[HSRNUDþRYDODYUYHY\XåtYiQtVOXåE\Mentor DOWHUQDWLYQt]SĤVRE
SUiFHVSĜtVOXãQtN\URPVNpHWQLFNpPHQãLQ\IRUPRXPHQWRULQJX7HQWRSRVWXSVHYSUD[L306
YHOPLRVYČGþLO3UDFRYQtFL306Y\XåtYDMtVOXåHEY\ãNROHQêFKSĜtVOXãQtNĤURPVNpKRHWQLNDNWHĜtMLP
]SURVWĜHGNRYiYDMtVSROXSUiFLVURPVNêPLSDFKDWHOLRGVRX]HQêPLNDOWHUQDWLYQtPWUHVWĤP

,QVWLWXWSURNULPLQRORJLLDVRFLiOQtSUHYHQFL
2Wi]FH SUHYHQFH H[WUHPLVPX X PODGLVWYêFK VH Y UHVRUWX 0LQLVWHUVWYD VSUDYHGOQRVWL YČQRYDO
,QVWLWXW SUR NULPLQRORJLL D VRFLiOQt SUHYHQFL GiOH MHQ Ä,.63³  'RNRQþLO Yê]NXPQê SURMHNW
6RXþDVQi VLWXDFH Y REODVWL H[WUHPLVWLFNêFK KQXWt Y ý5 V GĤUD]HP QD MHMLFK SRWHQFLiOQt
SRGSRUX X PODGLVWYêFK D QD ãtĜHQt H[WUHPLVWLFNêFK LGHRORJLFNêFK REVDKĤ SR ,QWHUQHWX
]DSRMHQêGR3URJUDPXEH]SHþQRVWQtKRYê]NXPXýHVNpUHSXEOLN\YOHWHFK± %9,,
VS) (WHPDWLFNiREODVW2FKUDQDSURWLNULPLQDOLWČSURWLVSROHþHQVNpPXFKRYiQtDVRFLRSDWRORJLFNêP
MHYĤP  =iNODGQtP SLOtĜHP SURMHNWX E\O Yê]NXP Qi]RUĤ D SRVWRMĤ POiGHåH YH YČNX  OHW
N SUREOHPDWLFH SROLWLFNpKR UDGLNDOLVPX 9ê]NXP SĜLQHVO ĜDGX SR]QDWNĤ R Y]WDKX GQHãQt POiGHåH
N PLQRULWiP D H[WUHPLVWLFNêP XVNXSHQtP ]MLãĢRYiQ\ E\O\ L Qi]RU\ QD VRXþDVQRX VSROHþHQVNRX


VLWXDFLDSRVWRMHNUDGLNiOQtPĜHãHQtP

1D ]iNODGČ QČNWHUêFK SRORåHN GRWD]QtNX E\O Y\PH]HQ QHMUDGLNiOQČMãt VHJPHQW UHVSRQGHQWĤ
DQiVOHGQČSURYHGHQDH[WUDSRODFHSRþWXWDNWRQi]RURYČRULHQWRYDQêFKPODGêFKOLGtYHYČNX±
OHWQDFHORXWXWRYČNRYRXNRKRUWXYUiPFLý57tPWRSRVWXSHPWHG\QD~]HPtý5PH]LPODGêPL
OLGPLYHYČNX±OHWQDOH]QHPHSĜLEOLåQČDNWLYQtFKþOHQĤSRGSRURYDWHOĤQHRQDFLVWLFN\
ODGČQêFKVXEMHNWĤD]KUXEDDNWLYQtFKþOHQĤSRGSRURYDWHOĤPLOLWDQWQtOHYLFH

'DOãt þiVWt SURMHNWX E\O H[SHUWQt Yê]NXP MHKRå UHVSRQGHQW\ E\OL VSHFLDOLVWp 3ROLFLH ý5 na
REODVW H[WUHPLVPX 2NUXK\ WpPDW VH WêNDO\ MHMLFK Qi]RUĤ QD VRXþDVQê VWDY D YêYRM MHGQRWOLYêFK
VXEMHNWĤQDH[WUHPLVWLFNpVFpQČQRYiUL]LNDYWpWRREODVWLDYQHSRVOHGQtĜDGČKRGQRFHQtNYDOLW\
VSROXSUiFHVMXVWLþQtPLRUJiQ\ SĜHGHYãtPVWiWQtPL]DVWXSLWHOVWYtPL ([SHUWLPČOLSRPČUQČþDVWR
YêKUDG\NUR]VDKX]QDORVWtVWiWQtFK]iVWXSFĤLVRXGFĤYSUREOHPDWLFH

,.63GRSRUXþXMHSURKORXELWVSHFLDOL]DFLVWiWQtFK]iVWXSFĤQDSUREOHPDWLNXH[WUHPLVPXDWUHVWQp
þLQQRVWL]QHQiYLVWL-XVWLþQtDNDGHPLHSRþtWiVH]DĜD]HQtPGDOãtKRY]GČOiYDFtKRVHPLQiĜHNYêãH
XYHGHQpSUREOHPDWLFHGRY]GČOiYDFtKRSOiQXSURURN3UREOpPHP]ĤVWiYiGDOãtY]GČOiYiQt
VRXGFĤ QLNROLSRX]HYWpWRREODVWL ±]GHE\E\ORYKRGQpSĤVRELWQDMHGQRWOLYpVRXGFHSURVWĜHGQLFWYtP
6RXGFRYVNpXQLH

9]KOHGHPNWRPXåHSROLFHMQtVSHFLDOLVWpNULWL]XMtþDVWRQHMHGQR]QDþQpSRVX]RYiQtH[WUHPLVWLFN\
PRWLYRYDQêFKVNXWNĤVWiWQtPL]iVWXSFL QDSĜMHMLFKSRVRX]HQtMDNRSRXKpKRSĜHVWXSNX QDYUKXMH
,.63 SUDFRYQt VHWNiYiQt QDSĜ IRUPRX NXODWpKR VWROX VSROHþQpKR PHWRGLFNpKR ]DPČVWQiQt
DSRG PH]LSROLFHMQtPLVSHFLDOLVW\QDH[WUHPLVPXVDSUDFRYQtN\VWiWQtFK]DVWXSLWHOVWYtNWHĜt
SUREOHPDWLNXĜHãt7RWRRSDWĜHQtDVLQHQtUHiOQpSRXåtWSORãQČDOHE\ORE\YHOLFHYKRGQpMHMSLORWQČ
RYČĜLWYQHMYtFHUL]LNRYêFKUHJLRQHFK VHYHUQtýHFK\VHYHUR]iSDGQtýHFK\VHYHUQt0RUDYD 

3URWRåHMLåQČNROLNSRVOHGQtFKOHWOHåtWČåLãWČH[WUpPLVWLFNpSURSDJDQG\QDLQWHUQHWXE\ODYHYê]NXPX
SURYHGHQD L NULPLQRORJLFNi REVDKRYi DQDOê]D WDNWR RULHQWRYDQêFK ZHERYêFK VWUiQHN.
-HGQR]QDþQČVHSRWYU]XMHGRPLQDQWQtUROHZHERYêFKSUH]HQWDFtMHGQRWOLYêFKVXEMHNWĤNUDMQtOHYLFH
L SUDYLFH D VRFLiOQtFK VtWt Y ãtĜHQt QHQiYLVWQêFK SURMHYĤ +RVWLQJ WDNRYêFK GRPpQ MH YãDN þDVWR


Y]HPtFKVRGOLãQRXSUiYQtNXOWXURXYREODVWLVYRERG\VORYD

9REODVWLSUHYHQFHMHGiOHQXWQRLQLFLRYDWY]QLND]DYiGČQtDNUHGLWRYDQêFKSURJUDPĤNWHUpE\
PRKO\YSĜtSDGČXORåHQtYêFKRYQpKRRSDWĜHQtGOH]iNþ6EVORXåLWNSĤVREHQtQDPODGp
V\PSDWL]DQW\H[WUpPQtSUDYLFH9]RUHPPĤåHEêW6SRONRYiUHSXEOLND1ČPHFNRNGHPDMtVWtPWR
W\SHPSURMHNWĤERKDWp]NXãHQRVWL

9 VRXODGX V .RQFHSFt SUR URN  ,.63 QDYUKXMH SRNUDþRYDW Y QDVWDYHQêFK RSDWĜHQtFK
SURWLLQ¿OWUDFLH[WUHPLVWĤGREH]SHþQRVWQtFKVERUĤFRåYSRGPtQNiFKUHVRUWXVSUDYHGOQRVWL
]QDPHQiYČQRYDWSR]RUQRVWYêEČUXSĜtVOXãQtNĤ9Č]HĖVNpVWUiåH]KOHGLVNDMHMLFKSĜtSDGQêFK
V\PSDWLt N QČNWHUpPX ] DQWLGHPRNUDWLFNêFK KQXWt$NDGHPLH 9Č]HĖVNp VOXåE\ ý5 E\ VHPČOD
YHVYpãNROtFtþLQQRVWL]DPČĜLWLQDVSHFL¿NDRGVRX]HQêFKSURUDVRYČPRWLYRYDQpWUHVWQpþLQ\

3RGREQČE\PČO\EêW]Y\ãRYiQ\YČGRPRVWLSĜtVOXãQtNĤPČVWVNêFKSROLFLtDPDQDåHUĤSUHYHQFH
YREODVWLHWQLFNêFKPLQRULWVXENXOWXUSROLWLFNpKRUDGLNDOLVPXDSRG=SĜHGFKR]tFKYê]NXPQêFK
DNFtPH]LSUDFRYQtN\RUJiQĤVRFLiOQČSUiYQtRFKUDQ\GČWtE\O\]tVNiQ\SR]QDWN\VLJQDOL]XMtFtPDORX
SURãNROHQRVWSĜHGHYãtPNXUiWRUĤSURPOiGHåYSUREOHPDWLFHVXENXOWXUDUDGLNiOQtFKKQXWt.XUiWRĜL
MVRXRGNi]iQLSĜHGHYãtPQDLQGLYLGXiOQtY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtSURSUiFLVWDNWRRKURåHQêPLMHGLQFL
3URWR,.63QDYUKXMH]DĜD]HQtWČFKWRREODVWtGRSRYLQQpKRKRGLQRYpKRY]GČOiYDFtKRSURJUDPX
VRFLiOQtFKSUDFRYQtNĤ

0ČVWDDREFH
X3RĜiGDWNRQ]XOWDþQtGQ\SUR]SUDFRYDWHOHVKURPDåćRYDFtDJHQG\QDNUDMVNp~URYQL
X3RNUDþRYDWYNXU]HFKH[WUHPLVPXYHY]WDKXNHVKURPDåćRYDFtPXSUiYX
X3UĤEČåQČGRSOĖRYDWQDZHERYêFKVWUiQNiFK0LQLVWHUVWYDYQLWUDLQIRUPDFHNHVKURPDåćRYDFtDJHQGČ
X9\SUDFRYDWDQDOê]X]iNRQDRSUiYXVKURPDåćRYDFtPDQDYUKQRXWSĜtSDGQp]PČQ\
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD
.RQWUROQtWHUPtQSURVLQFH



=SĤVRESOQČQt
.RQ]XOWDþQtGQ\SUREtKDMtGOHSRWĜHE\PLQLPiOQČYãDNMHGQRXURþQČ9URFHVHNRQDO]iĜt
ěHãLOD VH ]HMPpQD SUREOHPDWLFNi VKURPiåGČQt NWHUi E\OD VYROiYiQD Y SUĤEČKX OpWD XVNXSHQtP
ýHãWtOYLÒþHOHPMHMLFKVKURPiåGČQtE\ORY\MiGĜLWSURWHVWÄSURWLSROLFHMQtãLNDQČSURWLNULPLQDOLWČD]D
SUiYDVOXãQêFKREþDQĤWpWR]HPČ³

1ČNWHUiPČVWDVKURPiåGČQt]DNi]DOD]GĤYRGXVPČĜRYiQtNQHOHJLWLPQtPYê]YiPGOHRGVW
6KU]9SĜtSDGČåHVSUiYQtRUJiQSĜLVWRXStN]iND]XVKURPiåGČQtMHQXWQpDE\NDåGpWYU]HQt
XYHGHQpYUR]KRGQXWtPČORRSRUXYHVSLVH QDSĜY\WLVNQXWpZHERYpVWUiQN\'9'VYLGHRQDKUiYNRX
DSRG 3ĜHGVDPRWQêPUR]KRGQXWtPR]iND]XMHYKRGQpNRPXQLNRYDWVHVYRODYDWHOHP VYRODYDWHOL 
DQDYUKRYDWPXMLQRXWUDVXNWHUiE\QHE\ODSUREOHPDWLFNi]KOHGLVNDPtVWQtFKSRGPtQHN

9HGQHFK±SURVLQFHSUREČKODY6ROHQLFLNRQIHUHQFHN]iNRQXRSUiYXVKURPDåćRYDFtP.
=iVWXSFL RGERUX EH]SHþQRVWQt SROLWLN\ VH]QiPLOL ~þDVWQtN\ NRQIHUHQFH VH ]iNODGQtPL SRMP\
]iNRQD R SUiYX VKURPDåćRYDFtP D YêNODGHP QHMGĤOHåLWČMãtFK SUREOHPDWLFNêFK RWi]HN NWHUp
VRXYLVHMt V YêNODGHP WRKRWR ]iNRQD =GĤUD]QČQ E\O R]QDPRYDFt SULQFLS VKURPiåGČQt VH WRWLå
Y VRXODGX V þHVNRX SUiYQt ~SUDYRX QHSRYROXMH QêEUå R]QDPXMH 3ĜtWRPQp ]iVWXSFH NUDMĤ REFt
DSROLFLH]DMtPDO\QiVOHGQČ]HMPpQDPRåQRVWL]iND]XVKURPiåGČQtDSRVWXSX~ĜDGXSĜHGNRQiQtP
VKURPiåGČQt 6DPRVWDWQê SĜtVSČYHN E\O YČQRYiQ URYQČå SĜHVWXSNĤP NWHUp  EêYDMt Y SUĤEČKX
VKURPiåGČQtSiFKiQ\

0LQLVWHUVWYR YQLWUD SĜLSUDYLOR Y UiPFL DNWXDOL]DFH 0DQXiOX SUR REFH N ]iNRQX R SUiYX
VKURPDåćRYDFtP]iNODGQtSĜHKOHGPRGHORYêFKVLWXDFtNWHUpYVRXYLVORVWLVNRQiQtPVKURPiåGČQt
PRKRX Y]QLNQRXW D QiVWLQ MHMLFK ĜHãHQt 6RXþiVWt WRKRWR PDQXiOX MH WDNp DNWXiOQt MXGLNDWXUD
DYêNODGRYiVWDQRYLVND0DQXiOQDYD]XMHDGRSOĖXMHSĤYRGQt0DQXiOSURREFHN]iNRQXRSUiYX
VKURPDåćRYDFtPNWHUêE\OSĜHGVWDYHQYURFHDNWHUêQDGiOHDåQDGUREQpYêMLPN\]ĤVWiYi
DNWXiOQt $NWXDOL]DFL PDQXiOX O]H GRKOHGDW ]GH KWWSZZZPYFUF]FODQHNVKURPD]GRYDQLDNRRUGLQDFQL
GRKRG\DVS[.

$QDOê]DNPRåQpQRYHOL]DFL=iNRQDRSUiYXVKURPDåćRYDFtPE\ODSURYHGHQDYHVSROXSUiFL
V QČNWHUêPL PČVW\ D RGERUQRX YHĜHMQRVWt =iURYHĖ EXGH MHãWČ XSUDYHQD QD ]iNODGČ SR]QDWNĤ


]tVNDQêFKEČKHPNRQIHUHQFHN]iNRQXY6ROHQLFL1iVOHGQČEXGHUR]KRGQXWR]GDMHQXWQpSĜLVWRXSLW
NQRYHOH]iNRQDQHERVWDþtSUD[LXVPČUĖRYDWYêNODGRYêPLVWDQRYLVN\

,QIRUPDFHNHVKURPDåćRYDFtDJHQGČE\O\SUĤEČåQČGRSOĖRYiQ\DMVRXNGLVSR]LFL]GHKWWSZZZ
PYFUF]FODQHNVKURPD]GRYDQLDNRRUGLQDFQLGRKRG\DVS[.
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2GERUQRVWDLPXQLWD
9]GČOiYiQtSROLFLVWĤ
3RNUDþRYDWYH

XâNROHQtYHOLWHOĤEH]SHþQRVWQtFKRSDWĜHQt

XâNROHQtSURVSHFLDOLVW\6OXåE\NULPLQiOQtSROLFLHDY\ãHWĜRYiQt

X 9]GČOiYDFtFK DNWLYLWiFK SUR þOHQ\ $QWLNRQÀLNWQtFK WêPĤ YþHWQČ FHORVWiWQtKR LQVWUXNWiåQČ
PHWRGLFNpKR]DPČVWQiQt
Gesce: 3ROLFLHý5
.RQWUROQtWHUPtQþHUYQD

=SĤVRESOQČQt
6SHFLDOL]DþQt NXU] SUR YHOLWHOH EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQt QDGiOH VWDQGDUGQČ SUREtKDO Y JHVFL
ěHGLWHOVWYtVOXåE\SRĜiGNRYpSROLFLH3ROLFHMQtKRSUH]tGLD

1DSUDFRYLãWL9\ããtSROLFHMQtãNRO\09SURNULPLQiOQtSROLFLLYýHSHUFHVHNRQDOVSHFLDOL]DþQtNXU]
Ä2SHUDWLYQČ SiWUDFt þLQQRVW Y SURVWĜHGt H[WUHPLVWLFNêFK VNXSLQ V Y\XåLWtP LQIRUPiWRUD³ ±
PRGXOVSHFLDOL]DþQtKRNXU]XÄ9êFYLNVSHFLDOLVWĤ6.39SUREOHPDWLN\H[WUHPLVPX³2EVDKHPNXU]X
MH RVYRMHQt VL SUDYLGHO RSHUDWLYQČ SiWUDFt þLQQRVWL Y SURVWĜHGt H[WUHPLVWLFNêFK ]iMPRYêFK VNXSLQ
D VSHFL¿FNêFK VXENXOWXU YþHWQČ PRWLYDþQtFK QiVWURMĤ D VWLPXOĤ Y\XåLWHOQêFK Y H[WUHPLVWLFNpP
SURVWĜHGt=DREGREtURNXE\ORSURãNROHQRVWXGXMtFtFKYHGYRXEČ]tFK

3UDFRYLãWČ9\ããtSROLFHMQtãNRO\09SURNULPLQiOQtSROLFLLY3UD]H5X]\QLXVNXWHþQLORVSHFLDOL]DþQt
kurz Ä=KRWRYHQt]SUDFRYiQtDDUFKLYDFHGLJLWiOQtFKREUD]RYêFKGDW³.XU]MHXUþHQSROLFLVWĤP
]DEêYDMtFtFK VH SUREOHPDWLNRX H[WUHPLVPX QD ~]HPQtFK RGERUHFK 6.39 D QD RGERUHFK 6.39
NUDMVNêFKĜHGLWHOVWYt3ROLFLHý5DRGSRYtGiDNWXiOQtPSRWĜHEiPYêNRQX9URFHE\ORSURãNROHQR
VWXGXMtFtFKYHGYRXEČ]tFK

9\ããtSROLFHMQtãNRODD6WĜHGQtSROLFHMQtãNROD09Y+ROHãRYČUHDOL]RYDODGYDVSHFLDOL]DþQtNXU]\
UHVSNXU]\RGERUQpSĜtSUDY\]DPČĜHQpNH[WUHPLVPX
21

.YDOL¿NDþQt NXU] ([WUHPLVPXV D SUiYR .XU] MH XUþHQ SUR SROLFLVW\ ]DĜD]HQp X 6.39
]DEêYDMtFtVHSUREOHPDWLNRXH[WUHPLVPXQD~URYQLMHGQRWOLYêFK~]HPQtFKRGERUĤ6.39QDRGERUHFK
6.39SĜLMHGQRWOLYêFKNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYt3ý5QDRGERUXRGKDORYiQt]iYDåQpREHFQpNULPLQDOLW\
DQDREYRGQtPĜHGLWHOVWYt3UDKD9URFHE\ORSURãNROHQRVWXGHQWĤYHGYRXEČ]tFK
6SHFLDOL]DþQtNXU]SURSĜtSUDYXþOHQĤDQWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ3ROLFLHý5([WUHPLVPXVMHYNXU]X
]DKUQXWYãLUãtFKVRXYLVORVWHFKSĜHGHYãtPYþLQQRVWLVOXåE\SRĜiGNRYpSROLFLHYREODVWLYHĜHMQpKR
SRĜiGNXWUHVWQČSUiYQtDVSUiYQtRFKUDQDYHĜHMQpKRSRĜiGNXDMHGQiQtYEČåQêFKD]iWČåRYêFK
SRGPtQNiFK9URFHSURãORNXU]HPSROLFLVWĤ
.XU]GDOãtRGERUQpSĜtSUDY\þOHQĤDQWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ3ROLFLHý5'RWþHQiSUREOHPDWLNDMH
Y NXU]X]DKUQXWDYãLUãtFKVRXYLVORVWHFKSĜHGHYãtPYVRXYLVORVWLVþLQQRVWtþOHQĤ$.7SĜLQDVD]HQt
Y MHGQRWOLYêFK VLWXDFtFK GHPRQVWUDFH WHFKQRSDUW\ GLYiFNp QiVLOt VTXDWWLQJDWG  .XU]HP SURãOR
YURFHVWXGHQWĤ

3RGUREQČMãtLQIRUPDFHMVRXNGLVSR]LFLYSĜtOR]HYVDPRVWDWQpNDSLWROH2EODVWY]GČOiYiQt.

2UJDQL]DþQtRSDWĜHQtY3ROLFLLý5
X9REODVWLLQVWLWXFLRQiOQtKR]DEH]SHþHQtSOQLW0LPRĜiGQpRSDWĜHQtÄ([WUHPLVPXV³
X .OiVW GĤUD] QD RSHUDWLYQt UR]SUDFRYiYiQt H[WUHPLVWLFNp WUHVWQp þLQQRVWL 9 REODVWL ]tVNiYiQt
SR]QDWNĤ N H[WUHPLVPX NOiVW GĤUD] QHMHQ QD þLQQRVW 6OXåE\ NULPLQiOQt SROLFLH D Y\ãHWĜRYiQt DOH
]DPČĜLW SR]RUQRVW N SURMHYĤP H[WUHPLVPX ]H VWUDQ\ SRĜiGNRYp SROLFLH Y UiPFL EČåQpKR YêNRQX
VOXåE\ 7DNWR ]MLãWČQp LQIRUPDFH SĜHGiYDW SURVWĜHGQLFWYtP VWiYDMtFtFK LQIRUPDþQtFK V\VWpPĤ
DQDO\WLFNpPX SUDFRYLãWL .UDMVNpKR ĜHGLWHOVWYt SROLFLH ý5 NWHUp MH ]SUDFXMH D SĜHGi SĜtVOXãQpPX
VSHFLDOLVWRYL6OXåE\NULPLQiOQtSROLFLHDY\ãHWĜRYiQtQDH[WUHPLVPXV
X'RVWDWHþQČVH]QiPLWSROLFLVW\]iNODGQtFK~WYDUĤRVSHFLDOLVWHFKQDH[WUHPLVPXVRPRåQRVWLW\WR
NRQWDNWRYDW N ]DMLãWČQt VSUiYQpKR NYDOL¿NRYiQt D XMHGQRFHQt SRVWXSX YH Y\ãHWĜRYiQt D ]iURYHĖ
YþDVQpLQIRUPRYDQRVWLVSHFLDOLVWĤRWUHVWQpþLQQRVWLVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP

X9\XåtYDWDQDO\WLFNpSRGSRU\1iURGQtKRNRQWDNWQtKRERGXSURWHURULVPXVSĜLþHPå]iURYHĖEXGH
SODWLW KOiVQi SRYLQQRVW NUDMVNêFK ĜHGLWHOVWYt SROLFLH YĤþL ÒWYDUX SUR RGKDORYiQt RUJDQL]RYDQpKR
]ORþLQX
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X6KURPiåGLWWUHVWQČSUiYQtNDX]\VSRMHQpVOHYLFRYêPH[WUHPLVPHP]DREGREtSRVOHGQtFKOHW
X 6SROXSUDFRYDW V ÒVWDYHP SUR VWXGLXP WRWDOLWQtFK UHåLPĤ Y\XåtYDW MHKR VOXåHE SUR RGERUQp
konzultace.
X.OiVWGĤUD]QDVSROXSUiFLSROLFLVWĤSROLQLLH[WUHPLVPXDVW\þQêFKGĤVWRMQtNĤSURPHQãLQ\
X=YiåLWPRåQRVWSURYHGHQtV\VWpPRYpDQDOê]\VRXþDVQpKRVWDWLVWLFNpKRV\VWpPXPMVRKOHGHP
QD PRåQRVWL VWDWLVWLFNpKR NyGRYiQt D URYQČå Y NRQWH[WX V ÄKOiVQRX³ VOXåERX WHG\ VYRGNDPL
DLQIRUPDþQtPSRUWiOHP3ý5VFtOHP]DMLãWČQtHIHNWLYQtKRSĜHQRVXSĜHVQêFKDPD[LPiOQČGHWDLOQtFK
LQIRUPDFt
X'RNRQþLWLQRYDFLSR]QDWNRYpKRLQIRUPDþQtKRV\VWpPX
X$NWXDOL]RYDWSROLFHMQtPHWRGLNXSURRGKDORYiQtDY\ãHWĜRYiQtWUHVWQpþLQQRVWLVH[WUHPLVWLFNêP
SRGWH[WHP
Gesce:3ROLFLHý5
Termín:3UĤEČåQČ

=SĤVRESOQČQt
9 VRXYLVORVWL V DNWLYLWDPL QČNWHUêFK SUDYLFRYČ H[WUHPLVWLFNêFK XVNXSHQt D VpULt SURWLURPVNêFK
VKURPiåGČQtNWHUpY\YUFKROLO\YêWUåQRVWPLDVWĜHW\V3ý5Y]QLNODQD09SRG]iãWLWRXPLQLVWUD
YQLWUD SUDFRYQt VNXSLQD =DEêYDOD VH UHSUHVt SURWL WYUGpPX MiGUX QHRQDFLVWĤ a RSDWĜHQtPL
SUROHSãtDVWDQGDUGL]RYDQp]YOiGiQtH[WUHPLVWLFNêFKVKURPiåGČQt]DPČĜHQêFKGRVRFLiOQČ
Y\ORXþHQêFKORNDOLW. =iYČU\]SUDFRYQtVNXSLQ\VHSURPtWO\GRQRYêFK~NROĤ.RQFHSFHERMH
SURWLH[WUHPLVPXSURURN

0LPRĜiGQp RSDWĜHQt Ä([WUHPLVPXV ³ E\OR SOQČQR YHGRXFt SROLFHMQtFK SUDFRYQtFK VNXSLQ
]RGSRYtGDOL ]D SOQČQt MHGQRWOLYêFK ~NROĤ 3UDYLGHOQČ MHGQRX PČVtþQČ E\O\ LQIRUPDFH R þLQQRVWL
SUDFRYQtFKVNXSLQVKURPDåćRYiQ\DDQDO\]RYiQ\

.RPXQLNDFHDSĜHQRVLQIRUPDFtPH]LMHGQRWOLYêPLNUDMVNêPLĜHGLWHOVWYtPLSROLFLHDÒWYDUHP
SUR RGKDORYiQt RUJDQL]RYDQpKR ]ORþLQX YþHWQČ 1iURGQtKR NRQWDNWQtKR ERGX SUR WHURULVPXV 
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IXQJRYDO\EH]SUREOpPX1iURGQtNRQWDNWQtERGSURWHURULVPXVSRVN\WRYDODQDO\WLFNRXSRGSRUX
SURUHJLRQ\

1DGiOH E\O\ VKURPDåćRYiQ\ ]QDOHFNp SRVXGN\ RGERUQi Y\MiGĜHQt UR]VXGN\ D UR]KRGQXWt
WêNDMtFt VH H[WUHPLVPX 9 UiPFL WpWR þLQQRVWL E\O\ VKURPiåGČQ\ WUHVWQČSUiYQt NDX]\ VSRMHQp
VOHYLFRYêPH[WUHPLVPHP]DSRVOHGQtFKOHW7\WRPDWHULiO\E\O\SRVN\WRYiQ\SURSRWĜHE\SROLFHMQtFK
SUDFRYQtFKVNXSLQ9VRXþDVQpGREČE\O\YREODVWLWUHVWQtKRĜt]HQtY\XåtYiQ\MLå]SUDFRYDQp]QDOHFNp
SRVXGN\DRGERUQiY\MiGĜHQtMDNROLVWLQQpGĤND]\

9HGRXFt SUDFRYQtFK VNXSLQ MHGQRWOLYêFK NUDMVNêFK ĜHGLWHOVWYt PDMt ]D ~NRO SURYpVW SURãNROHQt
SROLFLVWĤSRĜiGNRYpSROLFLHNSĜHGiYiQtSR]QDWNĤWêNDMtFtFKVHH[WUHPLVPXVFtOHPSĜHGFKi]HW
DVOHGRYDWLQWHUHQWQLFNpNRQÀLNW\NWHUpE\PRKO\PtWSRWHQFLiOY\YRODW]iMHPH[WUHPLVWLFNpVFpQ\
D QiVOHGQp GHPRQVWUDFH ]HMPpQD Y VRXYLVORVWL V W]Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêPL ORNDOLWDPL -HGQRWQi
IRUPD SĜHGiYiQt SR]QDWNĤ Y REODVWL H[WUHPLVPX ]H VWUDQ\ SRĜiGNRYp SROLFLH MH ĜHãHQD FHVWRX
VW\þQêFKGĤVWRMQtNĤSURQiURGQRVWQtPHQãLQ\NWHĜt~]FHVSROXSUDFXMtSURVWĜHGQLFWYtPSUDFRYQtFK
VNXSLQVSROLFLVW\]DĜD]HQêPLQDSUREOHPDWLFHH[WUHPLVPX

1DMHGQRWOLYêFKNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYtFK3ý5SĤVREtVW\þQtGĤVWRMQtFLSURPHQãLQ\NWHĜtVHVWDYXMt
SRGOHDNWXiOQtSRWĜHE\VYpSUDFRYQtVNXSLQ\7\WRVNXSLQ\MVRXWYRĜHQ\WDNDE\YQLFKE\OL]DVWRXSHQL
SROLFLVWpMHGQRWOLYêFKVOXåHEDSROLFLVWpSĤVREtFtQD~WYDUHFKYMHMLFKåWHULWRULXVHQDFKi]tVRFLiOQČ
Y\ORXþHQp ORNDOLW\ 6RXþiVWt VNXSLQ\ MH SRYLQQČ WDNp VSHFLDOLVWD QD SUREOHPDWLNX H[WUHPLVPX
]NUDMVNpKRĜHGLWHOVWYt3ý5'RFKi]tWDNNRERXVWUDQQpYêPČQČSR]QDWNĤDLQIRUPDFtDNHNRRUGLQDFL
þLQQRVWt]HMPpQDSĜLUHDNFLQDRWHYĜHQpSURMHY\H[WUHPLVPXDSĜtSUDYČDUHDOL]DFLEH]SHþQRVWQtFK
RSDWĜHQt 9 WpWR VRXYLVORVWL E\O Y\GiQ QRYê SRN\Q SROLFHMQtKR SUH]LGHQWD N þLQQRVWL QD ~VHNX
PHQãLQNWHUêGH¿QXMHQČNWHUpQRYpSRMP\DWXWRVSROXSUiFLXNRWYXMH

,QRYRYDQêSR]QDWNRYêLQIRUPDþQtV\VWpPEXGHYSOQpPSURYR]XYSUYQtSRORYLQČURNX.

%\O SĜLSUDYRYiQ 6RXERU Y\EUDQêFK SRVWXSĤ Y\ãHWĜRYiQt WUHVWQp þLQQRVWL V H[WUHPLVWLFNêP
SRGWH[WHPNWHUê EXGH REVDKRYDW NRQNUpWQt NURN\ SUR SUiFL SROLFLVWĤ Y VRXþDVQRVWL VH QHMþDVWČML
REMHYXMtFtFKVLWXDFtFKVSUYN\H[WUHPLVPX0HWRGLFNêPDWHULiOPiEêWGRNRQþHQYURFH
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9]GČOiYiQtVRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ
9]GČOiYiQtYUHVRUWXMXVWLFHVHYURFH]DPČĜtQDW\WRREODVWL
X=iNRQRREČWHFKWUHVWQêFKþLQĤDMHKRGRSDGGRREODVWLSUHYHQFHDERMHSURWLH[WUHPLVPX
9]GČOiYiQtVRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ]DPČĜHQpQDWpPDOHYLFRYêH[WUHPLVPXVSRGUREQČML GiOH
MHQ Ä/(;³   PRåQRVWL SUiYQtKR SRVWLKX DNWLYLW /(; Y ý5 DNWXiOQt YêYRM D WHQGHQFH /(; Y ý5
DYHYURSVNpPNRQWH[WXDGDOãtWpPDWDVRXYLVHMtFtV/(;

X =QDOHFNi þLQQRVW Y REODVWL GRND]RYiQt WUHVWQêFK þLQĤ VSiFKDQêFK V H[WUHPLVWLFNRX PRWLYDFt
]QDOHFNiþLQQRVWXWUHVWQpþLQQRVWLVSiFKDQp]QHQiYLVWL KDWHFULPH Yý5YOLYSRþtWDþRYêFKKHU
¿OPĤDMLQêFKPHGLtVQiVLOQRXWpPDWLNRXQDSV\FKLNXþORYČND ]HMPpQDGČWtDPOiGHåH 

X7HURULVWLFNpKUR]E\Yý5SUREOHPDWLNDSURND]RYiQtRUJDQL]RYDQpVWUXNWXU\YSĜtSDGČWHURULVWLFNp
RUJDQL]RYDQp VNXSLQ\ SUREOHPDWLND ¿QDQFRYiQt WHURULVPX SUREOHPDWLND ãtĜHQt WHURULVPX SĜHV
internet.
Gesce:0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
.RQWUROQtWHUPtQþHUYQD

=SĤVRESOQČQt
9 URFH VH XVNXWHþQLOR  VHPLQiĜĤ NWHUp VH Y]WDKRYDO\ N SUREOHPDWLFH H[WUHPLVPX QHER V Qt
VRXYLVHO\ 7ČFKWR Y]GČOiYDFtFK DNFt VH FHONHP ]~þDVWQLOR  RVRE ] ĜDG MXVWLFH ± WM ]HMPpQD
VRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤDGOHNDSDFLWQtFKPRåQRVWtDYROQêFKPtVWXMHGQRWOLYêFKDNFtWDNp
DVLVWHQWĤVRXGFĤDSUiYQtFKDMXVWLþQtFKþHNDWHOĤ.

-HGQRGHQQt VHPLQiĜ QD WpPD =iNRQ R REČWHFK WUHVWQêFK þLQĤ VH XVNXWHþQLO  ]iĜt 6HPLQiĜH
VH~þDVWQLOR~þDVWQtNĤ%\O]DPČĜHQQD]PČQ\SĜLQHVHQpQRYRXSUiYQt~SUDYRXWDNpYHY]WDKX
NWUHVWQtPXĜiGXQDWpPDRVRE\GĤYČUQtNDD MHMt~ORK\SĜLSURFHVQtFK~NRQHFKSUiYRQDSHQČåLWRX
SRPRFGRSDG\VRXEČåQpQRYHOL]DFHWUHVWQtKRĜiGXGRSĜtSUDYQpKRĜt]HQt ]HMPSĜHGEČåQiRSDWĜHQt 

6HPLQiĜQDWpPDOHYLFRYêH[WUHPLVPXVVHYURFHQHXVNXWHþQLOSURPDOêSRþHWSĜLKOiãHQêFK
1D]iNODGČSRUDG\VOHNWRU\E\ORY\KRGQRFHQRåHGDOãtWHUPtQVHPLQiĜHVHSĜHVXQHQDURN
1DNRQFLURNXVHPČOXVNXWHþQLWVHPLQiĜQDWpPD([WUHPLVPXVDOHY]KOHGHPNREVD]HQêP
WHUPtQĤPY3UD]HL.URPČĜtåL UHNRGL¿NDFHVRXNURPpKRSUiYD VHMHMXVNXWHþQLWQHSRGDĜLOR


9URFHSĜLSUDYXMH-XVWLþQtDNDGHPLHW\WRVSHFLDOL]RYDQpNXU]\
9HGQHFKEĜH]QDGYRXGHQQtVHPLQiĜVQi]YHP5DVRYêDSUDYLFRYêH[WUHPLVPXV]DPČĜHQê
QDWpPDWD$NWXiOQtWUHQG\QDSUDYLFRYČH[WUHPLVWLFNpVFpQČYý5DY(YURSČ.RQFHSWEUiQtFtVH
GHPRNUDFLH3URMHY\VRXþDVQpH[WUHPLVWLFNpVFpQ\VH]DPČĜHQtPQDUDVRYêDSUDYLFRYêH[WUHPLVPXV
3UREOHPDWLNDH[WUHPLVPXYý5]SRKOHGXSROLFLH±PHWRG\Y\ãHWĜRYiQtDGRND]RYiQt6SROXSUiFH
þHVNêFKD]DKUDQLþQtFKH[WUHPLVWLFNêFKVNXSLQ$NWXiOQtWUHQG\YWUHVWQpþLQQRVWLH[WUHPLVWLFNpKR
FKDUDNWHUX]SRKOHGXVWiWQtKR]iVWXSFHÒORKD]QDOFHSĜLGRND]RYiQtWUHVWQpþLQQRVWLH[WUHPLVWLFNpKR
FKDUDNWHUX3ROLWLFNêUDGLNDOLVPXVDPOiGHå7UHVWQiþLQQRVWSiFKDQiQDVKURPiåGČQtSUDYLFRYêFK
H[WUHPLVWĤ VH ]DPČĜHQtP QD W]Y SURWLURPVNp SRFKRG\  7UHVWQt RGSRYČGQRVW SUiYQLFNêFK RVRE
]DWUHVWQpþLQ\H[WUHPLVWLFNpKRFKDUDNWHUX=iNRQRREČWHFKWUHVWQêFKþLQĤ2EČWLWUHVWQpþLQQRVWL
]QHQiYLVWLDV\VWpPSRPRFLND]XLVWLN\6\VWpPSRPRFLREČWHPWUHVWQpþLQQRVWL]QHQiYLVWLSRGOH
QRYpKR]iNRQDRREČWHFK

X'YRXGHQQtPH]LQiURGQtVHPLQiĜQDWpPD([WUHPLVPXVYHYURSVNpPNRQWH[WXYSRORYLQČ
URNX]DPČĜHQRQDGYČREODVWL ([WUHPLVPXVYHY\EUDQêFK]HPtFK(YURS\651ěHFNR
 ([WUHPLVPXVYý5VH]DPČĜHQtPQDOHYLFRYêH[WUHPLVPXVWUHVWQpþLQ\]QHQiYLVWLSUDNWLFNp
GRSDG\]iNRQDRREČWHFKWUHVWQêFKþLQĤSĜtSDGQČDVSHNW\YD]HEQtKRĜt]HQtYHY]WDKXNQiVLOQêP
WUHVWQêPþLQĤP
9êþHWGDOãtFKNXU]XDVHPLQiĜĤSUREČKOêFKYURFHDSOiQRYDQêFKQDURNVHY]WDKHP
NH[WUHPLVPXMHXYHGHQYNDSLWROH2EODVWY]GČOiYiQt

6\VWpPRYpDSDXãiOQt]DPH]HQtLQ¿OWUDFHH[WUHPLVWĤ
X3RNUDþRYDWYQDVWDYHQêFKRSDWĜHQtFKSURWLLQ¿OWUDFLH[WUHPLVWĤGREH]SHþQRVWQtFKVERUĤ 3ROLFLH
ý5+DVLþVNê]iFKUDQQêVERUý59Č]HĖVNiVOXåEDý5&HOQtVSUiYDý5 D$UPiG\ý57tPWR
MVRXP\ãOHQ\OXVWUDFHSUHYHQWLYQtY]GČOiYDFtRUJDQL]DþQtOHJLVODWLYQtþLMLQpDNWLYLW\
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý50LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
0LQLVWHUVWYRREUDQ\0LQLVWHUVWYR¿QDQFt
Termín:3UĤEČåQČ



=SĤVRESOQČQt
3ROLFLHý5D+DVLþVNê]iFKUDQQêVERUý5
. ]DPH]HQt LQ¿OWUDFH H[WUHPLVWĤ GR EH]SHþQRVWQtFK VERUĤ MVRX ]H VWUDQ\ .UDMVNêFK ĜHGLWHOVWYt
3ý5SURYiGČQ\OXVWUDFHXFKD]HþĤN+DVLþVNpPX]iFKUDQQpPXVERUXý5$UPiGČý5D3ROLFLL
ý5 2SDWĜHQt MH QDVWDYHQR WUYDOH 9Č]HĖVNi VOXåED D &HOQt VSUiYD PDMt QDVWDYHQD VDPRVWDWQi
RSDWĜHQt N ]DPH]HQt LQ¿OWUDFH H[WUHPLVWĤ GR MHMLFK VERUĤ D WR Y REODVWL SV\FKRORJLFNêFK þLQQRVWt
DRGOLãQpKRSĜLMtPDFtKRĜt]HQt

9Č]HĖVNiVOXåED
3UREOHPDWLNDH[WUHPLVPXD~NRO\YREODVWLNRQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPXMVRXMLåNDåGRURþQČYH
9Č]HĖVNpVOXåEČý5 GiOHMHQÄ96ý5³ VRXþiVWt3OiQXVOXåHEQtDSURIHVQtSĜtSUDY\SĜtVOXãQtNĤ
DREþDQVNêFK]DPČVWQDQFĤDWRMDNYHYČ]QLFtFKDYD]HEQtFKYČ]QLFtFKWDNLQD*HQHUiOQtP
ĜHGLWHOVWYt96ý5 GiOHMHQÄ*ě96³ 

3UREOHPDWLND H[WUHPLVPX MH URYQČå $NDGHPLt 96 ý5 ]DKUQXWD GR REVDKX ]iNODGQt RGERUQp
SĜtSUDY\ NWHURX MVRX SRYLQQL DEVROYRYDW YãLFKQL SĜLMDWt SĜtVOXãQtFL D REþDQãWt ]DPČVWQDQFL 7DWR
RGERUQiSĜtSUDYDMH]iNODGQtPNYDOL¿NDþQtPSRåDGDYNHPSRSĜGDOãtPRGERUQêPSRåDGDYNHPSUR
YêNRQVOXåE\QHERYêNRQSUiFH3UREOHPDWLNDH[WUHPLVPXMH]DĜD]HQDYUR]VDKXGYRXKRGLQ
GR]iNODGQtRGERUQpSĜtSUDY\W\SX$ XUþHQpSURSĜtVOXãQtN\9Č]HĖVNpVOXåE\ YUiPFLSĜHGPČWX
SURIHVQt HWLND D GR ]iNODGQt RGERUQp SĜtSUDY\ W\SX % XUþHQp SUR REþDQVNp ]DPČVWQDQFH
YSĜtPpPVW\NXVYČ]QČQêPLRVREDPL NGHMHWpPDH[WUpPLVPX]DĜD]HQRYSĜHGPČWXVRFLRORJLH

3UREOHPDWLND LQ¿OWUDFH H[WUHPLVPX GR ĜDG ]DPČVWQDQFĤ 96 ý5 MH XSUDYHQD Y UiPFL YQLWĜQtFK
SĜHGSLVĤ 96 ý5 ýHVWQêP SURKOiãHQtP XFKD]Hþ R SĜLMHWt GR SUDFRYQtKR SRPČUX N 96 ý5
SURKODãXMH åH ÄQHSRGSRUXMH QHSURSDJXMH QHER QHV\PSDWL]XMH V  KQXWtP NWHUp SURND]DWHOQČ
VPČĜXMHNSRWODþRYiQtSUiYDVYRERGþORYČNDQHERKOiViQiURGQRVWQtQiERåHQVNRXQHERUDVRYRX
]iãĢYĤþLMLQpVNXSLQČRVRE³2EGREQi~SUDYDSODWtLSURSĜLMHWtGRVOXåHEQtKRSRPČUXSĜtVOXãQtND
EH]SHþQRVWQtKR VERUX 9UiPFL YêãH XYHGHQpKR MVRX Y\XåtYiQ\ WDNpVOXåE\ SV\FKRORJĤ 96ý5
NWHĜtSRVX]XMtRVREQRVWQt]SĤVRELORVWXFKD]HþĤRSĜLMHWtGRVOXåHEQtKR SUDFRYQtKR SRPČUXN96
ý5


3RYČĜHQpRUJiQ\96ý51]DĜD]HQpNYêNRQXVOXåE\QDRGERUXNRQWURO\*ě96DYRGGČOHQtFK
SUHYHQFH D VWtåQRVWt YČ]QLF D YD]HEQtFK YČ]QLF SUĤEČåQČ PRQLWRUXMt ]iMPRYp RVRE\ YH
YČ]HĖVNêFK]DĜt]HQtFKD~]FHVSROXSUDFXMtVSĜtVOXãQêPL~WYDU\3ROLFLHý5

=YêãHQi SR]RUQRVW MH YČQRYiQD YČ]QČQêP RVREiP NWHUp MVRX RGVRX]HQp ]D NULPLQiOQt þLQ\
VQDSRMHQtPQDH[WUpPLVWLFNRXVFpQXYý5RGVRX]HQêP]DWUHVWQpþLQ\VH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP
þLRVREiPRQLFKåMVRXYSUĤEČKXYêNRQXWUHVWX]tVNiQ\SR]QDWN\åHVHQDSĜNQHRQDFLVWLFNêP
P\ãOHQNiPVWiOHKOiVt

2GVRX]HQt NWHĜt MVRX YH YêNRQX WUHVWX RGQČWt VYRERG\ ]D VSiFKDQRX WUHVWQRX
þLQQRVW V UDVRYêP SRGWH[WHP QHMVRX ] NROHNWLYX YH YČ]QLFtFK Y\þOHĖRYiQL þL RG
RVWDWQtFK RGVRX]HQêFK L]RORYiQL 0DMt VWDQRYHQ VWDQGDUGQt SURJUDP ]DFKi]HQt GOH
]iNRQD R YêNRQX WUHVWX RGQČWt VYRERG\ 3RNXG MVRX Y SĜtSDGČ ]iMPX  ]DĜD]HQL GR QČNWHUpKR
]H VSHFLDOL]RYDQêFK RGGČOHQt MH SUiFH V QLPL LQWHQ]LYQČMãt 3UREOHPDWLND H[WUHPLVPX
YH YČ]HĖVNêFK ]DĜt]HQtFK VH PĤåH SURMHYLW YH VQD]H R UR]ãLĜRYiQt ]iYDGQêFK WLVNRYLQ
D OLWHUDWXU\ 96 ý5 VOHGXMH GRGUåRYiQt   RGVW  StVP F   ]iNRQD  R  YêNRQX  WUHVWX RGQČWt
VYRERG\NWHUê]DND]XMHRGVRX]HQêPSĜHFKRYiYDWDUR]ãLĜRYDWWLVNRYLQ\QHERPDWHULiO\SURSDJXMtFt
QiURGQRVWQtHWQLFNRXUDVRYRXQiERåHQVNRXQHERVRFLiOQtQHVQiãHQOLYRVWIDãLVPXVDSRGREQi
KQXWtVPČĜXMtFtNSRWODþHQtSUiYDVYRERGþORYČNDQiVLOtDKUXERVW

&HOQtVSUiYDý5
V roce 2013 spolupracovalo 3V\FKRORJLFNpSUDFRYLãWČ&HOQtVSUiY\ý5VSUDFRYLãWČPRGERUX
*HQHUiOQtKRĜHGLWHOVWYtFHONWHUpFHQWUiOQČ]DMLãĢXMHSURYãHFKQ\~WYDU\QiERUDYêEČUQRYêFK
XFKD]HþĤ8YHGHQpSUDFRYLãWČPiQDVWDURVWLWDNpSUREOHPDWLNXGHWHNFHH[WUHPLVWLFNêFK]QDNĤ
DSURMHYĤXQRYČSĜLMtPDQêFKRVRE9]KOHGHPNWRPXåHSUDFRYLãWČSĤVREtSURFHORXýHVNRX
UHSXEOLNX PDMt SUDFRYQtFL YČWãt PRåQRVW SRVWXSQČ ]tVNiYDW ]NXãHQRVWL V XFKD]HþL NWHĜt PRKRX
]DVWiYDWDSURMHYRYDWH[WUHPLVWLFNpSRVWRMH

9URFHE\ORYVRXYLVORVWLVSĜLMtPiQtPSĜtVOXãQtNĤGRVOXåHEQtKRSRPČUXNFHOQtVSUiYČ]ĜDG
REþDQĤSV\FKRORJLFN\SURãHWĜHQRXFKD]HþĤ=WRKRWRSRþWXQHY\KRYČORQiURNĤPQDRVREQRVWQt
13ROLFHMQtRUJiQYHVP\VOXRGVWWUĜiGX


]SĤVRELORVW   XFKD]HþĤ 3ĜL SRVX]RYiQt RVREQRVWQt ]SĤVRELORVWL E\O NODGHQ Y\VRNê GĤUD] QD
GHWHNFL DQRPDOLW\ D H[WUHPLW\ Y RVREQRVWL XFKD]HþĤ 7\WR VNXSLQ\ RVREQRVWQtFK FKDUDNWHULVWLN
PRKRXVRXYLVHWVH[WUHPLVWLFNêPLSRVWRMLDGtN\QLPO]HSUHGLNRYDWFKRYiQtQHVRXFt]QDN\H[WUHPLVPX
DGDOãtFKVSROHþHQVN\QHEH]SHþQêFKMHYĤ

9UiPFLY]GČOiYDFtþLQQRVWLSURWLH[WUHPLVPXE\OLYURFH]DĜD]HQGRRVQRYÄ=iNODGQtKRFHOQtKR
NXU]X³EORNVSUREOHPDWLNRXQiURGQRVWQtFKHWQLFNêFKQHERQiERåHQVNêFKPHQãLQåLMtFtFKQD
~]HPtýHVNpUHSXEOLN\9êXNDE\ODNRQFLSRYiQDMDNRSUH]HQWDFH]iVDGSR]LWLYQtFKNRPXQLNDþQtFK
VFKRSQRVWt SĜtVOXãQtND &HOQt VSUiY\ ý5 YĤþL SĜtVOXãQtNĤP PHQãLQ 2EGREQp Y]GČOiYDFt REVDK\
E\O\ ]DĜD]RYiQ\ GR SURIHVQtKR Y]GČOiYiQt FHOQtNĤ VORXåtFtFK QD SR]LFtFK V þDVWêP NRQWDNWHP
VPLQRULWDPL

=iNODGHPSURSURIHVLRQiOQtYêNRQVOXåE\MHNYDOLWQtV\VWpPY]GČOiYiQtDRGERUQpSĜtSUDY\FHOQtNĤ
]DĜD]HQêFKLGRYêNRQXVOXåE\QDPH]LQiURGQtFKOHWLãWtFK-HGQtP]HY]GČOiYDFtFKSURMHNWĤ&HOQt
VSUiY\ ýHVNp UHSXEOLN\ MH SURMHNW Ä&(67</³ &tOHP SURMHNWX MH ]NYDOLWQČQt RGERUQp SĜtSUDY\
SURYêNRQVOXåE\SUDFRYQtNĤ&HOQtVSUiY\ý5QDPH]LQiURGQtFKOHWLãWtFK3URIHVQtY]GČOiYiQtMH
VPČĜRYiQRPLPRMLQpLQDH[WUHPLVPXV

'LDJQRVWLFNpDY]GČOiYDFtDNWLYLW\]DPČĜHQpQDSUREOHPDWLNXH[WUHPLVPXDPHQãLQMVRXSURYiGČQ\
X FHOQt VSUiY\ RG URNX  9 OHWHFK  ±  QHE\OR ]D]QDPHQiQR åiGQp SRGH]ĜHQt DQL
NRQNUpWQtSURMHYH[WUHPLVPXYĜDGiFKSĜtVOXãQtNĤ&HOQtVSUiY\ý5'tN\WRPXMVRXSRYDåRYiQ\
SRXåtYDQpGLDJQRVWLFNpPHWRG\DY]GČOiYDFtSURJUDP\]DGRVWDWHþQRXSUHYHQFL.

9 UiPFL &HOQt VSUiY\ ý5 QHE\OR Y URFH  ]MLãWČQR ]ERåt VRXYLVHMtFt V UDVLVPHP [HQRIRELt þL
H[WUHPLVPHP

$UPiGDý5
V roce 2013 QHE\O 9RMHQVNêP ]SUDYRGDMVWYtP ]MLãWČQ ]YêãHQê ]iMHP SĜt]QLYFĤ SUDYLFRYpKR
H[WUHPLVPX GiOHMHQÄ3(;³RSĜLMHWtGRVOXåHEQtKRSRPČUXYRMiNĤ]SRYROiQt Došlo k RPH]HQt
SURMHYĤ3(;YUiPFL~WYDUĤ$UPiG\ý5 GiOHMHQÄ$ý5³ NWHUp]DþDORYHYČWãtPtĜHYURFH
'RFKi]HOR N VHPNQXWt H[WUHPLVWĤ GR ~þHORYêFK VNXSLQ PLPR REMHNW\ UH]RUWX 0LQLVWHUVWYD


REUDQ\ GiOH MH Ä02³  NOXE\ H[WUpPQtFK VSRUWĤ VRXNURPp KXGHEQt SURGXNFH V H[WUHPLVWLFNRX
WHPDWLNRX 9WČFKWRNRPXQLWiFKVHSRK\ERYDOL jak 3(;]ĜDGYRMiNĤ$ý5WDNLMHMLFKSURWČMãN\
]FLYLOQtKRVHNWRUX

V roce 2013 ]DFK\WLOR 9RMHQVNp ]SUDYRGDMVWYt SĜL SURYČĜRYiQt XFKD]HþĤ R VOXåEX Y  $ý5
 VWRXSHQFH SUDYLFRYpKR H[WUHPLVPX &HONHP GLVSRQXMH LQIRUPDFHPL NH  RVREiP
LQNOLQXMtFtPNSUDYLFRYpPXH[WUHPLVPXVUĤ]QRXPtURXMHMLFK~þDVWLQDH[WUHPLVWLFNêFKDNWLYLWiFK
QHER V UĤ]QêP SRGtOHP QD MHMLFK RUJDQL]RYiQt SĜtSDGQČ V UR]GtOQRX LQWHQ]LWRX YD]HE QD MLQp
H[WUHPLVWLFNpRVRE\þLXVNXSHQt/]HĜtFLåHUH]RUWQtDPLPRUH]RUWQt3(;SURVWĜHGtMVRXY]iMHPQČ
SURYi]DQi QLFPpQČ SĜHYiåQi þiVW MHKR LGHQWL¿NRYDQêFK SĜt]QLYFĤ Y ĜDGiFK $ý5 VYp SURMHY\
DNWLYLW\ L YD]E\ NYĤOL REDYiP ]H ]WUiW\ ]DPČVWQiQt Y PtVWČ SUDFRYLãWČ GĤVOHGQČ NRQVSLUXMH.
7\SRYČ VH WČåLãWČ SUDYLFRYpKR H[WUHPLVPX X YRMiNĤ ] SRYROiQt QHMYtFH SRK\EXMH Y REODVWHFK
SRGGĤVWRMQLFNpKRDSUDSRUþLFNpKRVERUX.

9RMHQVNp]SUDYRGDMVWYt]D]QDPHQDORGDOãtSĜtSDG\NG\SĜtVOXãQtFLDV\PSDWL]DQWL3(;RUJDQL]DFt
D KQXWt E\OL LGHQWL¿NRYiQL Y ĜDGiFK DNWLYQtFK ]iORK -HGQDOR VH ]SUDYLGOD R EêYDOp YRMiN\
]SRYROiQtNWHUêP]UĤ]QêFKGĤYRGĤVNRQþLOVOXåHEQtSRPČUQHERRQH~VSČãQpXFKD]HþHRSĜLMHWt
GR$ý5

/HYLFRYtH[WUHPLVWpQHSURMHYRYDOLRYVWXSGR$ý5]iMHPVRKOHGHPQDMHMLFKFKODGQêSĜtVWXS
NYRMHQVNpVOXåEČ

V roce 2013 QHE\O\ 93 ]D]QDPHQiQ\ Y UH]RUWX 0LQLVWHUVWYD REUDQ\ GiOH MHQ 02  SR]QDWN\
QHERDNWLYLW\VPČĜXMtFtNDQWLVHPLWLVPX[HQRIRELLLVODPRIRELLþL]QHXåtYiQtSRþtWDþRYpVtWČ
LQWHUQHWNãtĜHQtQHQiYLVWLDH[WUHPLVWLFNêFKLGHRORJLt.

9\KRGQRFHQtSOQČQt~NROĤY\SOêYDMtFtFK].RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPX
02VLVWDQRYLORQDURNQiVOHGXMtFt~NRO\YERMLSURWLH[WUHPLVPX

X9ČQRYiQtSR]RUQRVWLQRYČSĜLMtPDQêP]iMHPFĤPRVOXåHEQtSRPČUYRMiND]SRYROiQt

X6H]QDPRYiQtQRYČSĜLMDWêFK]DPČVWQDQFĤGRSUDFRYQtKRQHERVOXåHEQtKRSRPČUXX02åiNĤ
D VWXGHQWĤ YRMHQVNêFK ãNRO V SUREOHPDWLNRX H[WUHPLVPX D MHMtPL SUiYQtPL DVSHNW\ =NYDOLWĖRYiQt
30

SĜtSUDY\OHNWRUVNpKRVERUXYSUREOHPDWLFHERMHSURWLH[WUHPLVPXDMHKRY\XåLWtYUiPFL02

X =DPČĜHQt VH QD GRSURYRGQp VRFLiOQČ QHåiGRXFt MHY\ QDSĜ QH]GUDYp PH]LOLGVNp Y]WDK\  SĜL
SURFHVXVQLåRYiQtSHUVRQiOX02DQDSRPRFSURSRXãWČQêP]DPČVWQDQFĤPY]GČOiYiQtPYREODVWL
MHMLFKSUiYDSRYLQQRVWtYVRXYLVORVWLVHVNRQþHQtPSUDFRYQtKRQHERVOXåHEQtKRSRPČUX

X'RREVDKXVWDQRYHQpKRY]GČOiYiQtYREODVWLSUHYHQFHVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤSUR]DPČVWQDQFH
02]iYD]QČ]DĜDGLWWpPDWDQH]GUDYpPH]LOLGVNpY]WDK\QDSUDFRYLãWLSĜHVWXSN\DWUHVWQiþLQQRVW
DONRKRORPDPQpDSV\FKRWURSQtOiWN\DGRSUDYQtQHKRGRYRVWSĜHVWXSN\DWUHVWQiþLQQRVWDNWXiOQt
YêVN\WVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤDSUHYHQWLYQtDNWLYLW\UHDOL]RYDQpXYODVWQtKR~WYDUXQHER]DĜt]HQt
QDSĜYERMLSURWLH[WUHPLVPX 

X=DEH]SHþLWGRVWXSQRVWDDNWXiOQRVWLQIRUPDFt]REODVWLSUHYHQFHVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤYãHP
]DPČVWQDQFĤP02

,2SDWĜHQtYHYQČMãtOHJLVODWLYČ

9REODVWLYQČMãtOHJLVODWLY\QHE\OSĜLMDWåiGQêQRYêSUiYQtSĜHGSLVREVDKXMtFtRSDWĜHQtYWpWRREODVWL
3UREOHPDWLND SRGSRU\ SURSDJDFH QHER V\PSDWL]RYiQt V KQXWtP NWHUp SURND]DWHOQČ VPČĜXMH
NSRWODþRYiQtSUiYDVYRERGþORYČNDQHERKOiViQiURGQRVWQtQiERåHQVNRXDQHERUDVRYRX]iãĢ
QHER]iãĢYĤþLMLQpVNXSLQČRVREE\ODDOH]DKUQXWDGRSĜLSUDYRYDQpKR]iNRQDRVOXåEČYRMiNĤ
Y]iOR]HNWHUêPiQDKUDGLWVRXþDVQê]iNRQþ6ERSUĤEČKX]iNODGQtQHERQiKUDGQt
VOXåE\DYRMHQVNêFKFYLþHQtDRQČNWHUêFKSUiYQtFKSRPČUHFKYRMiNĤY]iOR]HYH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ-VRXYQČPQDYUKRYiQDSURYRMiN\YDNWLYQt]iOR]HVWHMQiRSDWĜHQtNWHUiE\OD]iNRQHP
þ6ENWHUêPVHPČQt]iNRQþ6ERR]EURMHQêFKVLOiFKýHVNpUHSXEOLN\YH
]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤD]iNRQþ6ERYRMiFtFK]SRYROiQtYH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ]DKUQXWDGR]iNRQDþ6ERYRMiFtFK]SRYROiQtYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
3ĤMGHWHG\RRSDWĜHQtSĜLYêEČUXRVREGRDNWLYQt]iORK\DURYQČåLRRSDWĜHQtNPRåQRVWLXNRQþHQt
]DĜD]HQtYDNWLYQt]iOR]H7HQWRQiYUKMHYãDNGRVXGYOHJLVODWLYQtPSURFHVX

,,2SDWĜHQtYHYQLWĜQtOHJLVODWLYČ

.SURYiGČQtXVWDQRYHQt]iNRQDþ6ERYRMiFtFK]SRYROiQtYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
SĜLRGQtPiQtYRMHQVNpKRGQRVWLE\OY\GiQUR]ND]PLQLVWUDREUDQ\ GiOHMHQÄ502³ þ9ČVWQtNX
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2GQtPiQt YRMHQVNp KRGQRVWL 3UiYQt SRVWDYHQt REþDQVNêFK ]DPČVWQDQFĤ MH RGOLãQp RG YRMiNĤ YH
VOXåHEQtP SRPČUX =DPČVWQDQFL Y SUDFRYQtP SRPČUX QHMVRX RPH]HQL YH YêNRQX REþDQVNêFK SUiY
1DRNUXK]DPČVWQDQFĤY\PH]HQêFKYRGVW]iNRQDþ6E]iNRQtNSUiFHYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ ]iNRQtN SUiFH  GR NWHUpKR SDWĜt L ]DPČVWQDQFL R]EURMHQêFK VLO ýHVNp
UHSXEOLN\VHYãDNY]WDKXMt]YOiãWQtSRYLQQRVWLNWHUpY\FKi]HMt]H]YOiãWQtKRSRVWDYHQtVWiWQtFKRUJiQĤ
D VPČĜXMt N ]DMLãWČQt MHMLFK QHVWUDQQRVWL D QHRYOLYQLWHOQRVWL SĜL YêNRQX VWiWQt VSUiY\ 3RYLQQRVW ]GUåHW
VHSUiYČYêãHXYHGHQpKRMHGQiQtQDUR]GtORGSUiYQt~SUDY\XYRMiNĤ]SRYROiQt]GHYãDNH[SOLFLWQČ
XYHGHQDQHQt6WHMQČMDNRSURYRMiN\]SRYROiQtLSUR]DPČVWQDQFHYSUDFRYQtPSRPČUXMH]iYD]Qê
502þ9ČVWQtNX(WLFNêNRGH[]DPČVWQDQFĤ0LQLVWHUVWYDREUDQ\

,,,3UHYHQWLYQtSĤVREHQt

.RRUGLQDFL ~NROĤ Y ERML SURWL H[WUHPLVPX ]DEH]SHþRYDOD 5H]RUWQt NRPLVH SUR SUHYHQFL GiOH
MHQ ÄUH]RUWQt NRPLVH³  NWHUi MH SRUDGQtP NRRUGLQDþQtP D LQLFLXMtFtP RUJiQHP PLQLVWUD REUDQ\
NĜHãHQtRWi]HNVSRMHQêFKVSUREOHPDWLNRXSUHYHQFHVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤ GiOHMHQÄ61-³ 
8YRMHQVNêFK~WYDUĤD]DĜt]HQtVLYHGRXFt]DPČVWQDQFLN]DEH]SHþHQt~NROĤSUHYHQFH]ĜtGLOLNRPLVH
SURSUHYHQFL61-QHERVLSURWXWRREODVWXUþLOLSRUDGFH5H]RUWQtNRPLVHE\ODQDVYêFK]DVHGiQtFK
SUDYLGHOQČLQIRUPRYiQDRVLWXDFLYREODVWLYêVN\WXH[WUHPLVPXYUH]RUWX029URFHQHE\OR]H
VWUDQ\UH]RUWQtNRPLVHSĜLMtPiQRåiGQpQRYpGDOãtSUHYHQWLYQtRSDWĜHQt

3UREOHPDWLND ERMHSURWLH[WUHPLVPXSDWĜtPH]LGORXKRGREp SULRULW\UH]RUWQtSUHYHQFH61-&tOHP
SUHYHQWLYQtFKDNWLYLWYURFHE\ORV\VWHPDWLFN\QDYi]DWQDSUHYHQWLYQtDNWLYLW\NWHUpMVRXYUH]RUWX
02SUĤEČåQČUHDOL]RYiQ\RGURNX7\WRDNWLYLW\E\O\]DPČĜHQ\]HMPpQDGRREODVWLY]GČOiYiQt
QD]NYDOLWĖRYiQtLQIRUPDþQtREODVWLDQDNRQWUROQtþLQQRVW-HGQRWQêSRVWXSSĜLUHDOL]DFL~NROĤ
SUHYHQFHSURMHYĤH[WUHPLVPXYSĤVREQRVWL02E\O]DEH]SHþRYiQYVRXODGXVYQLWĜQtPSĜHGSLVHP
±502þ9ČVWQtNX3UHYHQFHVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤ

9 UiPFL GORXKRGREČ VFKYiOHQêFK ~NROĤ Y ERML SURWL H[WUHPLVPX E\OD Y UH]RUWX 02 YČQRYiQD
pozornost QRYČSĜLMtPDQêP]iMHPFĤPRVOXåHEQtSRPČUYRMiND]SRYROiQtVFtOHPHOLPLQRYDW
MHGLQFH LQNOLQXMtFt N H[WUHPLVWLFNêP KQXWtP 3UĤEČåQČ E\OR SURYiGČQR VH]QDPRYiQt QRYČ
SĜLMDWêFK]DPČVWQDQFĤVSUREOHPDWLNRXH[WUHPLVPXDMHMtPLSUiYQtPLDVSHNW\3UREČKORWDNpãNROHQt
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]DPČVWQDQFĤDSĜtVOXãQtNĤ02NWHĜtVHGRVXGYSUREOHPDWLFHH[WUHPLVPXRGERUQČQHY]GČOiYDOL
%\O\UHDOL]RYiQ\SUDYLGHOQpSĜHGQiãN\YUiPFLSUHYHQFH61-YQLFKåE\O\]RKOHGQČQ\YHãNHUp
LQIRUPDFH SR]QDWN\ D DNWLYLW\ Y]WDKXMtFt VH N GDQp SUREOHPDWLFH H[WUHPLVPXV UDVLVPXV
DQWLVHPLWLVPXV [HQRIRELH LVODPRIRELH ]QHXåtYiQt SRþtWDþRYp VtWČ LQWHUQHW N ãtĜHQt QHQiYLVWL
DH[WUHPLVWLFNêFKLGHRORJLt VH]DPČĜHQtPQD]SĤVRESĜHGFKi]HQtMHMLFKSURMHYĤP

6WiOi SR]RUQRVW E\OD YČQRYiQD VH]QDPRYiQt VWXGHQWĤ 8QLYHU]LW\ REUDQ\ D åiNĤ 9RMHQVNp
VWĜHGQtD9\ããtRGERUQpãNRO\0LQLVWHUVWYDREUDQ\Y0RUDYVNp7ĜHERYpVSUREOHPDWLNRXSURMHYĤ
H[WUHPLVPXDMHMtPLSUiYQtPLDVSHNW\9UiPFL]NYDOLWĖRYiQtDUR]ãLĜRYiQtOHNWRUVNpKRVERUXE\ORQD
8QLYHU]LWČREUDQ\Y\ãNROHQRGDOãtFKOHNWRUĤNWHĜtVHEXGRXSRGtOHWLQDSUHYHQWLYQtFKDNWLYLWiFK
YREODVWLERMHSURWLH[WUHPLVPX9MDUQtPDSRG]LPQtPF\NOXRGERUQêFKSĜtSUDYSĜHGVHGĤDPHWRGLNĤ
NRPLVtSURSUHYHQFL61-YURFHE\OLSĜtVOXãQt]DPČVWQDQFLSUDYLGHOQČLQIRUPRYiQLRDNWXiOQtP
YêVN\WX61-DWUHQGHFKMHMLFKYêVN\WXYUH]RUWX02&HONHPE\ORSURãNROHQRRVRE

9UiPFL]DEH]SHþHQtLQIRUPRYDQRVWL]DPČVWQDQFĤDSĜtVOXãQtNĤ02YREODVWLERMHSURWLH[WUHPLVPX
E\O\SUĤEČåQČDNWXDOL]RYiQ\UH]RUWQtLQWUDQHWRYpVWUiQN\3UHYHQFH61-1RYČE\O\QDVWUiQNiFK
]YHĜHMQČQ\YêSLV\~NROĤVWDQRYHQêFK02YČFQČSĜtVOXãQêPLXVQHVHQtPLYOiG\YREODVWLERMHSURWL
H[WUHPLVPXDSUHYHQFHNULPLQDOLW\

.RQWUROQt þLQQRVWL V FtOHP RGKDOLW SĜtSDGQp SURMHY\ H[WUHPLVPX þL MHKR V\PSDWL]DQW\ E\O\
SUĤEČåQČSURYiGČQ\YHOLWHOVNêPLDGDOãtPLSĜtVOXãQêPLNRQWUROQtPLRUJiQ\ QDSĜ939RMHQVNêP
]SUDYRGDMVWYtP ,QVSHNFt PLQLVWUD REUDQ\ DSRG  8 SĜtVOXãQtNĤ NWHĜt MVRX SĜHGXUþHQL N Y\VOiQt GR
]DKUDQLþQtFK RSHUDFt MH SURYiGČQR 6SROHþQêP RSHUDþQtP FHQWUHP 02 SUDYLGHOQp ãNROHQt Y REODVWL
H[WUHPLVPXDGiOHWLWRSĜtVOXãQtFLMVRXSURYČĜRYiQLRUJiQ\9RMHQVNpKR]SUDYRGDMVWYt]GĤYRGXHOLPLQDFH
RVRESRGH]ĜHOêFK]HV\PSDWLtNH[WUpPLVWLFNêPKQXWtP3ĜL]MLãWČQtSRGH]ĜHQtQD]iYDGRYpMHGQiQtYWpWR
REODVWLYGREČSOQČQt~NROĤY]DKUDQLþQtRSHUDFLMHĜHãHQDRNDPåLWiUHSDWULDFH

1D]iNODGČLQIRUPDFtRG93D9RMHQVNpKR]SUDYRGDMVWYtNWHUpVHY]WDKXMtNSURMHYĤPH[WUHPLVPX
MVRX QiVOHGQČ SĜLMtPiQD DGHNYiWQt RSDWĜHQt 3UDYLGHOQČ ]DVtODQp WêGHQQt VRXKUQQp LQIRUPDFH RG
93RSURWLSUiYQtPMHGQiQtSĜtVOXãQtNĤ$UPiG\ý5YþHWQČ]MLãWČQêFKSURMHYĤH[WUHPLVPXUDVLVPX
QHER[HQRIRELHMVRXSRVWXSRYiQ\QDSĜtVOXãQpYHOLWHOVNpVWXSQČVSHUVRQiOQtSUDYRPRFtNGHMVRX
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SĜLMtPiQDRGSRYtGDMtFtRSDWĜHQt9URFHE\ORVSXãWČQRFHONHPSURMHNWĤYRMHQVNêFK~WYDUĤ
D]DĜt]HQtYREODVWLSUHYHQFHNULPLQDOLW\3R]RUQRVWE\ODYČQRYiQD]DPČĜHQtSURMHNWĤQDVNXSLQ\
RVREVY\ããtPtURXUL]LNRYpKRFKRYiQtDQDVSHFL¿FNpIRUP\SULPiUQtSUHYHQFHYREODVWLSUHYHQFH
NULPLQDOLW\YþHWQČERMHSURWLH[WUHPLVPX3ĜLUHDOL]DFLSUHYHQWLYQtFKSURMHNWĤE\ODSR]RUQRVW]DPČĜHQD
QDYROQRþDVRYpDNWLYLW\DWR]HMPpQDQDWČORYêFKRYQRXþLQQRVWDNXOWXUQtY\åLWtRUJDQL]RYDQpSUR
]DPČVWQDQFH02

9URFHVH02YUiPFLSUHYHQFH61-]DPČĜtQDQiVOHGXMtFt~NRO\

X=SUDFRYiQtNRQFHSFHSUHYHQFHQDGDOãtREGREtNWHUiEXGH]DKUQRYDWSUREOHPDWLNXERMHSURWL
H[WUHPLVPX

X 3URKOXERYiQt Y]GČOiQt YãHFK ]DPČVWQDQFĤ D SĜtVOXãQtNĤ 02 Y REODVWL ERMH SURWL H[WUHPLVPX
RFKUDQ\OLGVNêFKSUiYDDNWXiOQtFKNULPLQiOQČUL]LNRYêFKMHYĤ

X3RNUDþRYiQtSURãNRORYiQtQRYČSĜLMDWêFK]DPČVWQDQFĤDSĜtVOXãQtNĤUH]RUWX02DVH]QDPRYiQt
åiNĤDVWXGHQWĤYRMHQVNêFKãNROVSUREOHPDWLNRXSURMHYĤH[WUHPLVPXDMHMtPLSUiYQtPLDVSHNW\
X=DEH]SHþHQtDNWXDOL]DFHLQIRUPDFt]REODVWLERMHSURWLH[WUHPLVPX

X =DĜD]HQt WpPDWX 7ROHUDQFH D LQWROHUDQFH N UDVRYČ D QiURGQRVWQČ RGOLãQp VSROHþQRVWL GR
SURYiGČQpKRVRFLRORJLFNpKRYê]NXPXYREODVWLSUHYHQFH61-
X6WDQRYHQtSULRULWSUHYHQFH61-QDURN

*HQHUiOQtLQVSHNFHEH]SHþQRVWQtFKVERUĤ

9URFHE\OR]HVWUDQ\*HQHUiOQtLQVSHNFHEH]SHþQRVWQtFKVERUĤ GiOHMHQÄ*,%6³ UHDOL]RYiQR
FHONHP  SUHYHQWLYQtFK SĜHGQiãHN FtOHQČ ]DPČĜHQêFK QD WUHVWQRX þLQQRVW D GDOãt SURWLSUiYQt
MHGQiQtNWHUêFKVHGRSRXãWČMtSĜtVOXãQtFLEH]SHþQRVWQtFKVERUĤYSĤVREQRVWLLQVSHNFH
&tORYRXVNXSLQRXE\OLIUHNYHQWDQWLQČNROLNDEČKĤ]iNODGQtRGERUQpSĜtSUDY\3ROLFLHýHVNpUHSXEOLN\
9Č]HĖVNpVOXåE\ýHVNpUHSXEOLN\D&HOQtVSUiY\ýHVNpUHSXEOLN\VWXGHQWL3ROLFHMQtDNDGHPLHý5
Y3UD]H'DOãtVNXSLQRXE\OL~þDVWQtFLãNROHQtDLQVWUXNþQČPHWRGLFNêFK]DPČVWQiQtRUJDQL]RYDQêFK
MHGQRWOLYêPL VORåNDPL V ~]HPQČ Y\PH]HQRX SĤVREQRVWt ]PLĖRYDQêFK EH]SHþQRVWQtFK VERUĤ
3UHYHQWLYQtSĜHGQiãN\E\O\FtOHQ\URYQČåQDVWXGHQW\VWĜHGQtFKDY\VRNêFKãNROVH]DPČĜHQtPQD
YQLWĜQtEH]SHþQRVWýHVNpUHSXEOLN\DĜDGXGDOãtFKSRVOXFKDþĤMHMLFKåþLQQRVWSĜtPRVRXYLVtVGDQRX
SUREOHPDWLNRX
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6RXþiVWt SUHYHQWLYQtFK SĜHGQiãHN E\O\ L PRGHORYp SĜtNODG\ SĜtSDGĤ ĜHãHQêFK LQVSHNFt YþHWQČ
VOHGRYDQêFK REODVWt NDP SDWĜt L H[WUHPLVPXV D MHKR SURMHY\ YH VOXåEČ L Y GREČ PLPR QL 9HONê
GĤUD] E\O NODGHQ URYQČå QD YQtPiQt SURMHYĤ H[WUHPLVPX NROHJĤ QD SUDFRYLãWL QH]WRWRåQČQt VH
VMHMLFKSURWLSUiYQtPMHGQiQtPDPRåQRVWLRFKUDQ\]HVWUDQ\LQVSHNFHLQDGĜt]HQêFKYSĜtSDGČåH
VHSĜtVOXãQtNUR]KRGQHWDNRYpMHGQiQtR]QiPLWRUJiQĤPþLQQêPYWUHVWQtPĜt]HQt
X5HDOL]RYDWDNWLYLW\N]DEUiQČQtLQ¿OWUDFHH[WUHPLVWĤGRREHFQtFKSROLFLt

Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín: SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
V QRYHOH ]iNRQD R REHFQt SROLFLL NWHURX ]SUDFRYDOR 09 D NWHUi E\OD 3RVODQHFNp
VQČPRYQČ SĜHGORåHQD QD SRG]LP URNX  E\O XSUDYHQ SRVWXS SRVX]RYiQt VSROHKOLYRVWL
XFKD]HþĤ R ]DPČVWQiQt VWUiåQtND þHNDWHOĤ D VWUiåQtNĤ NWHUê RSUDYĖRYDO REHF SRåiGDW
Y SĜtSDGČ GĤYRGQp SRFK\EQRVWL 3ROLFLL ý5 R VGČOHQt LQIRUPDFt N GDQp RVREČ D WR ]GD N Qt
QHE\O\ ]MLãWČQ\ LQIRUPDFH åH ]DORåLOD SRGSRUXMH SURSDJXMH QHER YHĜHMQČ V\PSDWL]XMH
V KQXWtP NWHUp VPČĜXMH N SRWODþRYiQt SUiY D VYRERG þORYČND QHER KOiVi QiURGQRVWQt
QiERåHQVNRXDQHERUDVRYRX]iãĢQHER]iãĢYĤþLMLQpVNXSLQČRVRE3R]LWLYQtYêVOHGHNWDNRYpKR
ãHWĜHQtE\]QDPHQDOåHGDQiRVREDE\QHE\ODSRYDåRYiQD]DVSROHKOLYRX]KOHGLVND]iNRQDRREHFQt
SROLFLL6RXþDVQČE\OV3ROLFLtý5SĜHGEČåQČGRKRGQXWSRVWXS]DMLãĢRYiQtWČFKWRãHWĜHQt9SUĤEČKX
SURMHGQiYiQtQiYUKXYHYêERUHFK3RVODQHFNpVQČPRYQ\E\ORRYãHP09LQIRUPRYiQRRãLURNp RYãHP
YQLWĜQČ QLNWHUDN NRRUGLQRYDQp  LQLFLDWLYČ MGRXFt QDSĜtþ SROLWLFNêP VSHNWUHP N UR]ViKOêP ~SUDYiP
QiYUKX IRUPRX SR]PČĖRYDFtFK QiYUKĤ SUH]HQWRYDQêFK WHSUYH Y UiPFL SOHQiUQtKR SURMHGQiYiQt
YH GUXKpP þWHQt QiYUKX D VPČĜXMtFtFK SDWUQČ ]QDþQČ QDG UiPHF PDWHULH REVDåHQp YVDPRWQpP
QiYUKX]iNRQD YHVPČVVRXYLVHMtFtFKYãDNVMLQêPLERG\QHåVYêãHSRSVDQRX~SUDYRX]MLãĢRYiQt
VSROHKOLYRVWLVWUiåQtNĤ =WČFKWRGĤYRGĤ09YEĜH]QXVWiKORQRYHOX]iNRQDRREHFQtSROLFLL
]GDOãtKRSURMHGQiYiQtY3RVODQHFNpVQČPRYQČ

9URFHFKDUDNWHUL]RYDOREHFQtSROLFLHVWDELOQtSHUVRQiOQtVWDY



(IHNWLYQČDNRUHNWQČSURWLQiVLOt
%H]SHþQRVWQtRSDWĜHQtSĜLH[WUHPLVWLFNêFKDNFtFK
X 3URKOXERYDW VSROXSUiFL SRĜiGNRYp SROLFLH D 6OXåE\ NULPLQiOQt SROLFLH D Y\ãHWĜRYiQt
SĜLEH]SHþQRVWQtFKRSDWĜHQtFK]HMPpQDYREODVWLSĜHGiYiQtLQIRUPDFtPH]LMHGQRWOLYêPLVRXþiVWPL
7êNiVHWRSĜHGHYãtPLQVWUXNWiåtSROLFLVWĤSRĜiGNRYêFKMHGQRWHNSĜHGEH]SHþQRVWQtPRSDWĜHQtP]H
VWUDQ\VSHFLDOLVWĤQDH[WUHPLVPXVN]iMPRYêPRVREiPUL]LNĤPY\SOêYDMtFtPX~þDVWLNRQNUpWQtFK
H[WUHPLVWLFNêFKVXEMHNWĤDRVRE]ĜDGH[WUHPLVWĤ
Gesce:3ROLFLHý5
Termín:SURVLQFH
X 9\XåtYDW Y UiPFL ]YOiGiQt H[WUHPLVWLFNêFK DNFt PHWRG\ SROLFHMQt SUiFH Ä/RZ SUR¿OH SROLFLQJ³
DVWUDWHJLLÄ'³29SUD[LMGH]HMPpQDRHIHNWLYQtDEH]SHþQpY\XåtYiQt$QWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ
Gesce:3ROLFLHý5
Termín:3UĤEČåQČ

=SĤVRESOQČQt
9VRXYLVORVWLVDNWLYLWDPLQČNWHUêFK3(;XVNXSHQtDVpULtSURWLURPVNêFKVKURPiåGČQtNWHUpY\YUFKROLO\
YêWUåQRVWPL D VWĜHW\ V 3ý5 Y]QLNOD QD 09 SRG ]iãWLWRX PLQLVWUD YQLWUD SUDFRYQt VNXSLQD.
=DEêYDODVHUHSUHVtSURWLWYUGpPXMiGUXQHRQDFLVWĤ a RSDWĜHQtPLSUROHSãtDVWDQGDUGL]RYDQp
]YOiGiQtH[WUHPLVWLFNêFKVKURPiåGČQt]DPČĜHQêFKGRVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLW. =iYČU\
]SUDFRYQtVNXSLQ\VHSURPtWO\GRQRYêFK~NROĤ.RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPXSURURN


2/RZSUR¿OHSROLFLQJ /33 MHVWUDWHJLHPLQLPiOQtKRSUH]HQWRYiQtSROLFHMQtVtO\/33QHY]EX]XMHQHJDWLYQt
HPRFH QHGHNODUXMH VH SĜLSUDYHQRVW D RþHNiYiQt VWĜHWX 9 RNROt DNFH VH SRK\EXMt SROLFLVWp Y NODVLFNêFK
XQLIRUPiFKQHERþOHQRYp$QWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ3RĜiGNRYpMHGQRWN\MVRXPLPRYL]XiOQtNRQWDNWVYHĜHMQRVWt
DOHQDYKRGQpPPtVWČSĜLSUDYHQLN]iVDKX1DSULQFLS\//3QDYD]XMHW]YVWUDWHJLH'NWHUiSRþtWiVWĜHPL
VWXSQL ĜHãHQt SRWHQFLRQiOQČ QHEH]SHþQêFK VLWXDFt GLVNXVH VQLåRYiQt QDSČWt SURDNWLYQtP SĜtVWXSHP Ui]Qi
DNFH 'LVFXVVLRQ'HHVFDODWLRQ'HWHUPLQDWLRQ 


8 SRĜiGNRYêFK MHGQRWHN VH Y XSO\QXOpP REGREt QD ]iNODGČ YêYRMH VLWXDFH D ]tVNDQêFK
]NXãHQRVWt YH YČWãt PtĜH Y\XåtYi SĜL MHMLFK QDVD]HQt Y UiPFL EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQt
VH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHPRSHUDWLYQtFKGUXåVWHYWMGUXåVWHYSRĜiGNRYêFKMHGQRWHNYFLYLOXNWHUpSĤVREt
SĜtPRPH]LGHPRQVWUDQW\DMVRXXUþHQ\NW\SRYiQtSDFKDWHOĤSURWLSUiYQtKRMHGQiQtSĜtSNMHMLFK]DGUåHQt

3URKOXERYiQt VSROXSUiFH SĜL EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQtFK Y VRXYLVORVWL V SĜHGiYiQtP LQIRUPDFt
]H VWUDQ\ QHXQLIRUPRYDQp SROLFLH E\OR YČQRYiQR L LQVWUXNWiåQČ PHWRGLFNp ]DPČVWQiQt SROLFLVWĤ
]DĜD]HQêFKYSUDFRYQtFKVNXSLQiFKSURERMVH[WUHPLVPHPNWHUpVHXVNXWHþQLORYOLVWRSDGX

$QWLNRQÀLNWQt WêP\ GiOH MHQ Ä$.7³  MVRX QHGtOQRX VRXþiVWt YãHFK EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQt
VH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP.RRUGLQiWRĜL$.7MVRXVRXþiVWtãWiEĤWČFKWRDNFt9URFH]tVNDMt
WDNpR¿FLiOQtQRYpR]QDþHQt YHVWD 3ULRULWRXMHVWDELOL]DFHMHMLFKSHUVRQiOQtKRVWDYX a UHDOL]DFH
]iNODGQtFK D LQRYDþQtFK NXU]Ĥ =YOiGiQt EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQt E\OR L SĜHGPČWHP
FHORUHSXEOLNRYpKR LQVWUXNWiåQČ PHWRGLFNpKR ]DPČVWQiQt SROLFLVWĤ ]DĜD]HQêFK Y $QWLNRQÀLNWQtFK
WêPHFKNWHUpVHXVNXWHþQLORYHGQHFKNYČWQDY%UQČ

2EČWLWUHVWQpþLQQRVWL]QHQiYLVWL
X8VLORYDWRLPSOHPHQWDFLSĜtNODGĤGREUpSUD[H]NRQFHSWXKDWH ELDV FULPHV6SROXSUDFRYDW
V QHVWiWQtPLDPH]LQiURGQtPLLQVWLWXFHPL=RKOHGQLWXVWDQRYHQt]iNRQDRREČWHFKWUHVWQpþLQQRVWL
Y SROLFHMQtSUD[L
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD
Termín:SURVLQFH

=SĤVRESOQČQt
=iNRQþ6ERREČWHFKWUHVWQêFKþLQĤDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ ]iNRQRREČWHFK
WUHVWQêFKþLQĤ GQHVUSQDQDE\O~þLQQRVWLYHYãHFKVYêFKþiVWHFK1DSOĖXMHWĜL]iNODGQtFtOH
X9\WYiĜtNRPSOH[Qt~SUDYXSUiYQtRFKUDQ\REČWtWUHVWQêFKþLQĤ

X5R]ãLĜXMHSUiYDREČWtWUHVWQêFKþLQĤQDGUiPHFVWiYDMtFtSUiYQt~SUDY\

X2GVWUDĖXMHQHGRVWDWN\GRVDYDGQtLPSOHPHQWDFHSUiYD(YURSVNpXQLHXSUDYXMHSRVWDYHQtREČWt
YWUHVWQtPĜt]HQt


=iNRQRREČWHFKXSUDYXMH]HMPpQDWDWRSUiYDREČWt
D 3UiYRQDSRVN\WQXWtRGERUQpSRPRFL ]HVWUDQ\QH]LVNRYpKRVHNWRUX3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåE\
DDGYRNiWĤ]DSVDQêFKGRUHJLVWUXSRVN\WRYDWHOĤVOXåHE NWHUiMHYSĜtSDGČQČNWHUêFKVNXSLQREČWt
SRVN\WRYiQD EH]SODWQČ GR VOXåHE RGERUQp SRPRFL VH ĜDGt SV\FKRORJLFNp SRUDGHQVWYt VRFLiOQt
SRUDGHQVWYtSRVN\WRYiQtSUiYQtFKLQIRUPDFtSUiYQtSRPRFDUHVWRUDWLYQtSURJUDP\
E 3UiYRQDLQIRUPDFHNGHMHNODGHQGĤUD]SĜHGHYãtPQDVUR]XPLWHOQRVWSRVN\WRYDQêFKLQIRUPDFt
F 3UiYRQDRFKUDQXVRXNURPt
G    3UiYR QD RFKUDQX SĜHG GUXKRWQRX YLNWLPL]DFt GUXKRWQRX ~MPRX  ]H VWUDQ\ RUJiQĤ þLQQêFK
YWUHVWQtPĜt]HQtNWHUpVSRþtYiSĜHGHYãtPYRPH]HQtNRQWDNWXVSDFKDWHOHPVSHFLiOQtFKSUDYLGOHFK
SURSURYiGČQtYêVOHFKXREČWLDSURSRGiQtY\VYČWOHQtREČWt
H 3URKOiãHQtREČWLRGRSDGHFKWUHVWQpKRþLQXQDMHMtåLYRW YLFWLPLPSDFWVWDWHPHQW 
I 3UiYRQDSHQČåLWRXSRPRF>SUiYRREČWLQDSHQČåLWRXSRPRFE\ORXSUDYHQRL]iNRQHPRSRVN\WQXWt
SHQČåLWpSRPRFLREČWHPWUHVWQpþLQQRVWLQLFPpQČLYWpWRREODVWLSĜLQiãt]iNRQRREČWHFKWUHVWQêFK
þLQĤ]iVDGQt]PČQ\±SUiYRQDSHQČåLWRXSRPRFPiQ\QtQRYČLREČĢWUHVWQpKRþLQXSURWLOLGVNp
GĤVWRMQRVWL Y VH[XiOQt REODVWL ]QiVLOQČQt VH[XiOQt QiWODN DSRG  ]Y\ãXMt VH WDNp SRVN\WRYDQp
þiVWN\QiURNREČWLQDQiKUDGXãNRG\þLQHPDMHWNRYp~MP\YĤþLSDFKDWHOLQRYČSĜHFKi]tQDVWiW
DWRYUR]VDKXSRVN\WQXWpSRPRFL@

.URPČ UR]ãtĜHQt RFKUDQ\ REČWt GRãOR QD ]iNODGČ ]iNRQD R REČWHFK WUHVWQêFK þLQĤ N QRYHOL]DFL
WUHVWQtKR ĜiGX =D QHMGĤOHåLWČMãt ]PČQX NWHUi SĜLVStYi N RFKUDQČ REČWt D WR ]HMPpQD REČWt
GRPiFtKRQiVLOtVHSRYDåXMH]DYHGHQtSĜHGEČåQêFKRSDWĜHQtGRWUHVWQtKRĜiGX1D]iNODGČWRKR
WDNO]HYWUHVWQtPĜt]HQtXORåLWQDSĜtNODGSĜHGEČåQpRSDWĜHQtVSRþtYDMtFtY]iND]XYVWXSXGRXUþLWpKR
RE\GOt ]iND]X VW\NX V XUþLWêPL RVREDPL ]iND]X ]GUåRYDW VH QD NRQNUpWQČ Y\PH]HQpP PtVWČ
]iND]XQiYãWČYQHYKRGQpKRSURVWĜHGtVSRUWRYQtFKNXOWXUQtFKDMLQêFKVSROHþHQVNêFKDNFtDVW\NX
VXUþLWêPLRVREDPLDWG

9 URFH  E\OL Y SUREOHPDWLFH ]iNRQD R REČWHFK WUHVWQp þLQQRVWL

GiOH MHQ

Ä]iNRQ R REČWHFK³  SURãNROHQL Y\EUDQt OHNWRĜL ] NUDMVNêFK ĜHGLWHOVWYt SROLFLH YåG\ ]D
6.39 D YQČMãt VOXåEX 7LWR OHNWRĜL GiOH SURYiGČOL ãNROHQt Y UiPFL VYêFK NUDMĤ 1D åiGRVW
MHGQRWOLYêFK NUDMĤ E\OR SURYiGČQR ãNROHQt ]H ]iNRQD R REČWHFK L Y UiPFL MHGQRWOLYêFK
LQVWUXNþQČ PHWRGLFNêFK ]DPČVWQiQt SR OLQLtFK VSHFL¿FNp WUHVWQp þLQQRVWL .  VUSQX WHG\


GDWX~þLQQRVWL]iNRQDE\OLSURãNROHQLYãLFKQLSROLFLVWp3ROLFLHý5YþHWQČQDSĜRSHUDþQtFK
GĤVWRMQtNĤ

3ý5]SUDFRYDODYVRXYLVORVWLVH]iNRQHPRREČWHFKPHWRGLNXNWHUiMHSĜtVWXSQiQDLQWUDQHWRYêFK
VWUiQNiFK RGERUX REHFQp NULPLQDOLW\ ÒĜDGX VOXåE\ NULPLQiOQt SROLFLH D Y\ãHWĜRYiQt GiOH MHQ
ÄÒ6.39³  7DWR PHWRGLND VORXåt N MHGQRWQpPX SRVWXSX 3ý5 SĜL SUiFL V REČWt 9 VRXYLVORVWL VH
]iNRQHPE\O\XSUDYHQ\VWiYDMtFtDY\WYRĜHQ\QRYpIRUPXOiĜH]HMPpQDSRXþHQtSRãNR]HQpKR
D ]iNODGQt LQIRUPDFH SUR REČĢ WUHVWQpKR þLQX 0HWRGLND V IRUPXOiĜL E\OD SRVN\WQXWD 0LQLVWHUVWYX
VSUDYHGOQRVWLD1HMY\ããtPXVWiWQtPX]DVWXSLWHOVWYtDMLPLGiOHUR]HVOiQDQDYãHFKQ\VRXG\DVWiWQt
]DVWXSLWHOVWYt DE\ E\O ]DMLãWČQ MHGQRWQê SRVWXS RUJiQĤ þLQQêFK Y WUHVWQtP Ĝt]HQt 5R]KRGQXWtP
SROLFHMQtKRSUH]LGHQWDRQXWQRVWLMHGQRWQpKRSRVWXSX3ý5SRGOHPHWRGLN\QHE\ORY\XåLWRQDEtGHN
]HVWUDQ\QHVWiWQtFKQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFtR]DMLãWČQtSURãNROHQt3ý5]H]iNRQDRREČWHFK

6SROXSUiFH V RUJDQL]DFHPL SRVN\WXMtFtPL SRPRF REČWHP WUHVWQêFK þLQĤ Y\FKi]t PM ]H ]iNRQD
RREČWHFKPLQLPiOQČSRVN\WQXWtPLQIRUPDFHQDNWHUpVXEMHNW\]DSVDQpYUHJLVWUXSRVN\WRYDWHOĤ
VHPĤåHREČĢREUiWLW.

1DåiGRVWMHGQRWOLYêFKSRVN\WRYDWHOĤSRPRFLSURYiGt3ý5UHVSÒ6.39SURãNROHQtSUDFRYQtNĤ
WČFKWR SRVN\WRYDWHOĤ ] KOHGLVND VMHGQRFHQt SRVWXSX Y WUHVWQtP Ĝt]HQt D QDYi]iQt Xåãt
VSROXSUiFH.

2GERUEH]SHþQRVWQtSROLWLN\09MHNRQWDNWQtPERGHPÒĜDGXSURGHPRNUDWLFNpLQVWLWXFHDOLGVNi
SUiYDSĜL2UJDQL]DFLSUREH]SHþQRVWDVSROXSUiFLY(YURSČ GiOHMHQÄODIHR³ NSUREOHPDWLFHWUHVWQp
þLQQRVWL]QHQiYLVWL=iVWXSN\QČ09VH]~þDVWQLODSUDYLGHOQpYêURþQtVFKĤ]HNGHVHNDåGRURþQČ
SĜHGVWDYXMHQRYi]SUiYD26&(2',+5NSUREOHPDWLFHKDWHFULPH09VSROXSUDFXMHQDWYRUEČ
PDQXiOXNPRQLWRULQJXKDWHFULPHSUiFHQDSURMHNWXQDGiOHSRNUDþXMtDþHNiVHQDY\MiGĜHQtYHGHQt
2',+5%\OSĜHGVWDYHQQRYêGRWD]QtNDPHWRGLNDMHKRSURY\SOĖRYiQtFRåEXGHUHÀHNWRYiQRSĜL
Y\SOĖRYiQtGDOãt]SUiY\
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0LQLVWHUVWYRYQLWUD

2EODVWSUHYHQFH
Ä9 UiPFLSUHYHQWLYQtSROLWLN\VWiWXNGHMHGQRX]Yê]QDPQêFKSULRULWYURFHE\OR]YêãHQtEH]SHþt
YVRFLiOQČY\ORXþHQêFKNRPXQLWiFKMH]iVDGQtPNRQFHSþQtPPDWHULiOHPÄ6WUDWHJLHSUHYHQFH
NULPLQDOLW\YýHVNpUHSXEOLFHQDOpWDDå³ GiOHMHQ6WUDWHJLH SĜLMDWiXVQHVHQtPYOiG\
þ2GSRYČGQRVW]DY\WYiĜHQtNRQFHSFHDNRRUGLQDFLSUHYHQWLYQtSROLWLN\PiPH]LUHVRUWQt
RUJiQ 5HSXEOLNRYê YêERU SUR SUHYHQFL NULPLQDOLW\ GiOH MHQ Ä5HSXEOLNRYê YêERU³  -HKR ~ORKD MH
SĜHGHYãtP LQLFLDþQt NRRUGLQDþQt D LQIRUPDþQt D QHVH JHVFL ]D ]SUDFRYiQt PDWHULiOĤ SUR MHGQiQt
YOiG\ ýHVNp UHSXEOLN\ ] REODVWL SUHYHQFH NULPLQDOLW\ 5R]KRGXMH WDNp R SĜLGČORYiQt ¿QDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ]HVWiWQtKRUR]SRþWX

0LQLVWHUVWYR YQLWUD GORXKRGREČ UHDOL]XMH 3URJUDP SUHYHQFH NULPLQDOLW\ Y NUDMtFK D REFtFK GiOH
MHQ Ä3URJUDP³  MHKRå KODYQtP FtOHP MH ]Y\ãRYiQt SRFLWX EH]SHþt REþDQĤ HOLPLQDFH NULPLQiOQČ
UL]LNRYêFKMHYĤDRFKUDQDORNiOQtFKNRPXQLWSĜHGNULPLQDOLWRX

6QDKDRFRQHMY\ããtPtUX]DMLãWČQtEH]SHþtRE\YDWHOý5DUHDOL]DFLHIHNWLYQtFKSUHYHQWLYQtFKRSDWĜHQt
E\OD Y URFH  ]DMLãWČQD Y\KOiãHQtP FHONHP þW\Ĝ NRO 3URJUDPX SUHYHQFH NULPLQDOLW\ 1D SUYQt
YãHREHFQpNRORY\KOiãHQpYOLVWRSDGXQDYi]DODGDOãtWĜLMLå~åHML]DPČĜHQiDVSHFL¿NRYDQi
NRODDWRQDDNWXiOQtSUREOHPDWLNX]YêãHQtEH]SHþtYVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFKDMHMLFKRNROt
9SUYQtPNROHSURMHYLOR]iMHPR]YêãHQtEH]SHþtDYHĜHMQpKRSRĜiGNXSURVWĜHGQLFWYtP3URJUDPX
SUHYHQFH NULPLQDOLW\ FHONHP  VDPRVSUiY NUDMĤ D REFt NWHUp SRGDO\  SURMHNWĤ VH åiGRVWt
RGRWDFLYHYêãL.þ 3R]QRSURWLURNXGRãORNH]YêãHQt]iMPXR3URJUDPSUHYHQFH
NULPLQDOLW\YHYãHFKSDUDPHWUHFK9URFHSRåiGDORRYtFHVDPRVSUiYE\ORSRGiQRYtFH
RSURMHNWĤD¿QDQþQtSRåDGDYHNE\OY\ããtRSĜLEOLåQČ.þ 
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0LQLVWHUVWYRYQLWUDPČORYURFHNUR]GČOHQtVWHMQRXþiVWNXMDNRYURFHORĖVNpPWMVXPX
.þYHVNODGEČPD[LPiOQČ.þLQYHVWLþQtFKSURVWĜHGNĤD.þQHLQYHVWLþQtFK
SURVWĜHGNĤ9SUYQtPNROHE\ODUR]GČOHQDGRWDFHYHYêãL.þ=WRKRþLQtLQYHVWLþQt
GRWDFH.þQDSURMHNWĤDQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þQDSURMHNWĤ1HMYtFH
E\OR SĜLGČOHQR ÒVWHFNpPX NUDML FHONHP    .þ 3UDKD V QHMPHQãtP SRþWHP SRGSRĜHQêFK
SURMHNWĤ SURMHNWĤ REGUåHODLQHMPpQČ¿QDQþQtFKSURVWĜHGNĤFHONHP.þ

3URWRåHYURFHYVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFKDMHMLFKRNROtHYLGHQWQČH[LVWRYDO\EH]SHþQRVWQt
SUREOpP\ Y\KOiVLOR 0LQLVWHUVWYR YQLWUD Y NYČWQX GUXKp NROR 3URJUDPX SUHYHQFH NULPLQDOLW\
]DPČĜHQpKR QD ]YêãHQt EH]SHþt Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK ORNDOLWiFK Y REFtFK VSROXSUDFXMtFtFK
V$JHQWXURXSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt'RWDþQtKRNRODVHPRKO\]~þDVWQLWSRX]HREFHNWHUpDOHVSRĖ
þiVWURNXR¿FLiOQČV$JHQWXURXVSROXSUDFRYDO\-HGQDORVHRREFt=iPČUHPWRKRWRNROD
E\ORSRGSRĜLWVDPRVSUiY\VSROXSUDFXMtFtV$JHQWXURXNWHUpMVRXPRWLYRYiQ\NSR]LWLYQtPXKOHGiQt
ĜHãHQt VYêFK SUREOpPĤ D ]DMLVWLW V\QHUJLFNê HIHNW V GDOãtPL VDPRVSUiYRX UHDOL]RYDQêPL SURMHNW\
1DYê]YXUHDJRYDORREFtW\SĜHGORåLO\SURMHNWĤ9GUXKpPNROHE\ORSRGSRĜHQRFHONHP
SURMHNWĤYREFtFKþiVWNRX.þ

9VRXYLVORVWLVGHPRQVWUDFHPLYPČVWHFKDREFtFKVHVRFLiOQČY\ORXþHQêPLORNDOLWDPL0LQLVWHUVWYR
YQLWUDY\SVDORWĜHWtNROR3URJUDPXSUHYHQFHNULPLQDOLW\7RWRNRORE\OR]DPČĜHQRQDNUL]RYiDRNDPåLWi
SUHYHQWLYQtRSDWĜHQtYHPČVWHFK'XFKFRYDýHVNp%XGČMRYLFH1DGRSRUXþHQt0LQLVWHUVWYDYQLWUD
VHREČPČVWDUR]KRGODVLWXDFLXNOLGQLWQDVD]HQtPDVLVWHQWĤSUHYHQFHNULPLQDOLW\NWHĜtYWpWRVLWXDFL
SĤVREt]HMPpQDMDNRQiVWURMNRPXQLNDFHDPHGLDFHSUREOpPĤPH]LRE\YDWHOLY\ORXþHQêFKORNDOLW
D PDMRULWQt VSROHþQRVWt SRWDåPR PH]L RE\YDWHOL QHUHVSHNWXMtFtPL D UHVSHNWXMtFtPL SUiYQt ĜiG
DYHĜHMQêSRĜiGHN9HWĜHWtPNROHE\ORFHONHPSRGSRĜHQRSURMHNWĤ ý%'XFKFRY þiVWNRX
.þ

1HMVLOQČMãt GHPRQVWUDFH ]DPČĜHQp QD NULWLNX VWiWX Y MHKR LQWHJUDþQtFK DNWLYLWiFK D QHVFKRSQRVWL
]DMLVWLWSĜLPČĜHQRXVRFLiOQt~URYHĖDEH]SHþtREþDQĤSUREtKDO\RSDNRYDQČY2VWUDYČ0LQLVWHUVWYR
YQLWUDY\KOiVLORYĜtMQXþWYUWpNROR3URJUDPXSUHYHQFHNULPLQDOLW\D]DPČĜLORMHMQDPČVWR2VWUDYD
7RVHUR]KRGOR]YêãLWSRþHWDVLVWHQWĤSUHYHQFHNULPLQDOLW\]HVRXþDVQêFKWĜLQD.YêEČURYpPX
Ĝt]HQtQDSR]LFLDVLVWHQWDVHYãDNQHGRVWDYLOGRVWDWHþQêSRþHWNYDOLWQtFKXFKD]HþĤDRGSURVLQFH
41

]DþDOLY2VWUDYČSĤVRELWSRX]HþW\ĜLQRYtDVLVWHQWLSUHYHQFHNULPLQDOLW\FHONHPMLFKWHG\SUDFXMH
VHGP

6SHFL¿FNRX REODVW SUHYHQWLYQtFK DNWLYLW ]DPČĜHQêFK QD EH]SHþQRVW D SUHYHQFL UL]LNRYêFK MHYĤ
Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK ORNDOLWiFK SĜHGVWDYXMH NRPSOH[Qt VRXþLQQRVWQt 3URJUDP SUHYHQFH
NULPLQDOLW\ÒVYLW-HGQiVHRNRPSOH[RVYČGþHQêFKSURMHNWĤVRFLiOQtDVLWXDþQtSUHYHQFHNWHUp
MVRX UHDOL]RYiQ\ REFHPL D VSROX¿QDQFRYiQ\ 09 MVRX SRVWDYHQ\ QD VSROXSUiFL VWiWQt VSUiY\
VDPRVSUiY\QH]LVNRYpKRVHNWRUXDGDDNWLYQČ]DSRMXMtRE\YDWHOHORNDOLWGRSUHYHQWLYQtFKDNWLYLW
3URMHNW\PDMt]DFtOPM]Y\ãRYiQtEH]SHþtDYHĜHMQpKRSRĜiGNXDVQLåRYiQtLQWHUHWQLFNpKRQDSČWt
YVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFK

.UHDOL]RYDQêPSURMHNWĤP3URJUDPXSUHYHQFHNULPLQDOLW\ÒVYLWSDWĜt
X =MLãWČQt SRFLWX EH]SHþt REþDQĤ D MHMLFK Qi]RUĤ QD ]OHSãHQt EH]SHþQRVWQt VLWXDFH YþHWQČ MHMLFK
RFKRW\]DSRMLWVHGRWDNRYêFKĜHãHQt±DQNHWDYê]NXPNXODWpVWRO\

X 9]GČOiYiQt VWUiåQtNĤ REHFQt SROLFLH D SĜtVOXãQtNĤ 3ROLFLH ý5 YH VSHFL¿NiFK SUiFH  Y VRFLiOQČ
GHVWDELOL]RYDQpPSURVWĜHGtDSĜLMHGQiQtVH]iVWXSFLPHQãLQ

X 'RPRYQtN ± SUHYHQWLVWD  SURMHNW ]Y\ãXMtFt EH]SHþt RE\YDWHO GRPĤ Y PDMHWNX VDPRVSUiY
DNRPELQXMtFt~GUåEXGRPXGRGUåRYiQtYHĜSRĜiGNXDPHGLDFLSUREOpPĤ

X 5RPVNêPHQWRU±SURMHNW]DPČĜHQêQDSUHYHQFLUHFLGLY\D]DMLãWČQtYêNRQXXORåHQtDOWHUQDWLYQtKR
WUHVWXRGQČWtVYRERG\

X 3HGDJRJLFNêDVLVWHQWY]iNODGQtFKãNROiFKDVSHFLiOQtFKãNROiFKSURMHNWSRGSRUXMtFtGRVDåHQt
Y\ããtKRY]GČOiQt

X 9ROQRþDVRYpDNWLYLW\SURGČWLDPOiGHå]HVRFLiOQČQHSRGQČWQpKRSURVWĜHGt NOXE\FHQWUDKĜLãWČ
VSRUWRYQtSOiFN\ NWHUpNRPELQXMtGRXþRYiQtQHERMVRXGRSOQČQ\R~NRQ\VRFLiOQtSUiFH/]HVHP
WDNp]DĜDGLWOHWQtWiERU\DYtNHQGRYpSRE\W\QDYD]XMtFtQDGORXKRGRERXVRFLiOQtSUiFLSURYR]RYDQRX
SUDFRYQtN\2UJiQXVRFLiOQČSUiYQtRFKUDQ\GČWt

X 3URVWXSQpE\GOHQt]DMLãWXMtFt]Y\ãXMtFtVHVWDQGDUGE\GOHQtSURRVRE\NWHUpVLSOQtVYpSRYLQQRVWL
VSRMHQpVE\GOHQtPDVORXåtFtMDNRPRWLYDþQtSUYHN

X 3URWLGOXKRYpSRUDGHQVWYtDDNWLYLW\]Y\ãXMtFt¿QDQþQtJUDPRWQRVWSURRVRE\]DGOXåHQpDSĜHGOXåHQp

X 3URMHNW\VLWXDþQtSUHYHQFHY\WYiĜHMtFtEH]SHþQp]yQ\D]Y\ãXMtFtSRFLWEH]SHþtREþDQĤ NDPHURYp
42

PRQLWRURYDFtV\VWpP\IRWRSDVWLPĜtåH]DEH]SHþHQtGYHĜtRVYČWOHQtRSORFHQtDWS 
X $VLVWHQWSUHYHQFHNULPLQDOLW\ YL]QtåH 

+ODYQtPDQHM~VSČãQČMãtPGtOþtPSURMHNWHPUHDOL]DFH3URJUDPXSUHYHQFHNULPLQDOLW\ÒVYLWYVRFLiOQČ
Y\ORXþHQêFKORNDOLWiFKMHSURMHNW$VLVWHQWSUHYHQFHNULPLQDOLW\ GiOHMHQÄ$3.³ NWHUêMHSORãQČ
UHDOL]RYiQYFHOpý5$VLVWHQWMHY\EUiQ]ĜDGQH]DPČVWQDQêFKDREWtåQČ]DPČVWQDWHOQêFKRE\YDWHO
VRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLW þDVWR]ĜDG5RPĤ NWHUêMHSR]DãNROHQt]DPČVWQiQYUiPFLREHFQt
SROLFLHDSRGtOtVHQD]YêãHQtVWDQGDUGXEH]SHþtDGRGUåRYiQtYHĜHMQpKRSRĜiGNX3URMHNW$3.E\O
YURFHUHDOL]RYiQYFHONHPPČVWHFK RPČVWYtFHQHåYURFH 9WČFKWRPČVWHFK
SĤVRELORFHONHPDVLVWHQWĤ FFDRYtFHQHåYURFH ]DPČVWQDQêFKXPČVWVNpSROLFLH
9NDåGpPPČVWČMHWDNpY\WYRĜHQDSR]LFHPHQWRUD±VWUiåQtNPČVWVNpSROLFLH±NWHUêDVLVWHQWĤP
SĜHGiYi~NRO\NRQWUROXMHMHMLFKSOQČQtSRPiKiDVLVWHQWĤPSĜL]YOiGiQt~NROĤDSĜHNRQiYiQtSUREOpPĤ
1D~VSČãQRVWLSURMHNWXVHSRGtOtLMHGQRWOLYiSUDFRYLãWČ3ROLFLHý5YSĜtVOXãQêFKORNDOLWiFK.RQNUpWQt
DVLVWHQW\ Y\EtUi RGERUQi NRPLVH NWHUi MH VORåHQD ]H ]iVWXSFĤ 0LQLVWHUVWYD YQLWUD VDPRVSUiY\
REHFQtSROLFLH3ROLFLHý5DþDVWRWDNpNRRUGLQiWRUD SRUDGFH SURURPVNp]iOHåLWRVWL NUDMHREFH 
þL]iVWXSFHYORNDOLWČSĤVREtFtFKYê]QDPQêFKQHVWiWQtFKQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFt

$VLVWHQWMH]DPČVWQDQFHPVDPRVSUiY\]DĜD]HQêPYREHFQtSROLFLLYHVP\VOX]iNRQDþ
6ERREHFQtSROLFLLYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ$VLVWHQWQHQtVWUiåQtNHPDQLþHNDWHOHPDOHSOQt
~NRO\NWHUpQHMVRXGOH]iNRQDRREHFQtSROLFLLVYČĜHQ\YêKUDGQČVWUiåQtNXQHERþHNDWHOL]HMPpQD
VHSRGtOtQDSUHYHQFLNULPLQDOLW\YREFLSĜLVStYiNRFKUDQČDEH]SHþQRVWLRVREDPDMHWNXSURYiGt
GRKOHG QDG GRGUåRYiQtP þLVWRW\ QD YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYtFK Y REFL 3ĜL VYp þLQQRVWL MH$VLVWHQW
SRGĜt]HQNRQNUpWQtPXVWUiåQtNRYLVHNWHUêPSUDFXMHY~]NpVRXþLQQRVWL

.FtOĤPþLQQRVWL$3.SDWĜt]HMPpQD
X 6QtåHQtSRþWXVSiFKDQêFKWUHVWQêFKþLQĤLSĜHVWXSNĤYVRFLiOQČY\ORXþHQpORNDOLWČ

X =YêãHQtSRFLWXEH]SHþtRE\YDWHOVRFLiOQČY\ORXþHQpORNDOLW\

X =DMLãWČQt Y\PDKDWHOQRVWL SUiYD D SRVtOHQt VXEMHNWĤ JDUDQWXMtFtFK GRGUåRYiQt SUiYD YHĜHMQi
VSUiYD3ROLFLHý5REHFQtSROLFLH 

X 0RWLYDFHN]DPČVWQiQtSURRVRE\GORXKRGREČQH]DPČVWQDQpDREWtåQČ]DPČVWQDWHOQpREêYDMtFt
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VRFLiOQČY\ORXþHQpORNDOLW\

X =YêãHQtSUDFRYQtFKDVRFLiOQtFKNRPSHWHQFt]YêãHQtY]GČOiQt]DMLãWČQtSUD[HD]DPČVWQDQRVWL
SURRVRE\GORXKRGREČQH]DPČVWQDQpDREWtåQČ]DPČVWQDWHOQpREêYDMtFtVRFLiOQČY\ORXþHQpORNDOLW\

X 3RGSRUDVRFLiOQtLQWHJUDFH]YêãHQtVRFLiOQtKRVWDWXWXSUHYHQFHDHOLPLQDFHVRFLiOQtKRY\ORXþHQt

X *DUDQFHãtĜHQtGREUpSUD[H YêVWXSĤSURMHNWX LGRGDOãtFKVRFLiOQČY\ORXþHQêFKQHERVRFLiOQt

H[NOX]tRKURåHQêFKORNDOLWYUiPFLý5L]DKUDQLþt

X 3RVtOHQtYQLWĜQtNRKH]HDSR]LWLYQtFKY]RUFĤFKRYiQtYUiPFLURGLQYVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFK
SURVWĜHGQLFWYtP]DMLãWČQt]DPČVWQiQtSURGRVSČOpKRþOHQDURGLQ\

X 3UHYHQFHVRXVHGVNêFKVSRUĤEDJDWHOQtDODWHQWQtSURWLSUiYQtþLQQRVWLNWHURX3ROLFLHý5DREHFQt
SROLFLHYUiPFLVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWREWtåQČĜHãt

X 3UHYHQFHUDVRYČPRWLYRYDQêFKVSRUĤDH[WUHPLVWLFNêFKSURMHYĤ

X =PČQDQHJDWLYQtKRSRKOHGXPDMRULWQtVSROHþQRVWLQDRVRE\VRFLiOQČY\ORXþHQp

3URMHNW$3.MHSRGSRURYiQ]HGYRX]GURMĤ3UYQtPMHVWiWQtUR]SRþHWNDSLWROD0LQLVWHUVWYRYQLWUD
VWiWQt ~þHORYi GRWDFH Y UiPFL 3URJUDPX SUHYHQFH NULPLQDOLW\  FHONHP    .þ Y 
PČVWHFK  $3.  GUXKêP ]GURMHP MH (YURSVNê VRFLiOQt IRQG 2SHUDþQt SURJUDP OLGVNp ]GURMH
D ]DPČVWQDQRVW 9 UiPFL SURMHNWX (6) 23 /== Ä$VLVWHQW SUHYHQFH NULPLQDOLW\³ UHJLVWUDþQt þtVOR
SURMHNWX&=SĤVREtYORNDOLWiFK$3.0]GRYpQiNODG\QDþLQQRVW
DVLVWHQWĤSRGREXOHW þHUYHQHF±þHUYHQ MVRX.þ

5HDOL]DFtDUR]ãLĜRYiQtPSURMHNWX$3.WDN~VSČãQČSRNUDþXMH]FHODLQRYDWLYQtSUHYHQWLYQtSURMHNW
QHMHQYSRPČUHFKýHVNpUHSXEOLN\=iMHPRSURMHNWSURMHYLORQDSĜ6ORYHQVNR5XPXQVNR0DćDUVNR
D1RUVNR

.URPČSRGSRU\VDPRWQpþLQQRVWL$3.VH0LQLVWHUVWYRYQLWUDYURFH]DPČĜLORQDY]GČOiYiQt
V FtOHP ]NYDOLWQLW MHMLFK SUiFL D ]DMLVWLW WDN Y\ããt PtUX EH]SHþt Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK ORNDOLWiFK
1D VNORQNX URNX  UHDOL]RYDOR GYČ Y]GČOiYDFt DNFH REČ VFKYiOLO QD VYpP ĜtMQRYpP MHGQiQt
5HSXEOLNRYêYêERUSURSUHYHQFLNULPLQDOLW\

6P\VOHPSUYQtY]GČOiYDFtDNWLYLW\E\ORQDYi]DWQDMLåVWDQGDUGL]RYDQpGYRXGHQQtYVWXSQtY]GČOiYiQt
DVLVWHQWĤSUHYHQFHNULPLQDOLW\DSLORWQČY\]NRXãHWMHMLFKQDYD]XMtFt SUĤEČåQp Y]GČOiYiQt Kurz
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E\O ]DPČĜHQ ]HMPpQD QD SUDNWLFNê YêNRQ þLQQRVWL DVLVWHQWĤ D MHKR REVDK E\O WYRĜHQ QD ]iNODGČ
]NXãHQRVWt GREUp SUD[H ÒþDVWQtFL REGUåHOL YêXNRYê PDWHULiO 3LORWQtKR MHGQRGHQQtKR NXU]X VH
]~þDVWQLORFHONHPDVLVWHQWĤ]HWĜtVNXSLQQRYiþFL SUDFXMtFtPpQČQHåURN ]NXãHQt YtFHQHå
URN ]DSRMHQtYSURMHNWXKUD]HQpP]23/==.XU]E\OSURYãHFKQ\XYHGHQpVNXSLQ\Y\KRGQRFHQ
MDNR ~VSČãQê MHGQtP ]H ]iYČUĤ MH QXWQRVW SUĤEČåQpKR RSDNRYDQpKR XQL¿NRYDQpKR D QD SUD[L
]DPČĜHQpKRY]GČOiYiQtDVLVWHQWĤ9êXNRYêPDWHULiOL]iYČUHþQi]SUiYDMHY\YČãHQDQDLQWHUQHWRYêFK
VWUiQNiFK0LQLVWHUVWYDYQLWUD

'UXKRXY]GČOiYDFtDNWLYLWRXXUþHQRXSURDVLVWHQW\SUHYHQFHNULPLQDOLW\E\ORY]GČOiYiQt]Y\ãXMtFt
MHMLFK NRPSHWHQFH Y REODVWL ¿QDQþQt JUDPRWQRVWL 3ĜL VXSHUYL]QtFK VHWNiQtFK SUĤEČåQpP
RGERUQpPY]GČOiYiQtQHERSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFKVDVLVWHQW\VHSRWYUGLODY\VRNiPtUD]DGOXåHQt
DWHQGHQFtNGDOãtPX]DGOXåRYiQtXNOLHQWĤDVLVWHQWĤSUHYHQFHNULPLQDOLW\DOHLXDVLVWHQWĤVDPRWQêFK
$VLVWHQWLVHYSURVLQFL]~þDVWQLOLMHGQRGHQQtKRDNUHGLWRYDQpKRNXU]XNWHUêPČO]DFtOY\EDYLW
MH NRPSHWHQFHPL N WRPX DE\ XPČOL OpSH KRVSRGDĜLW D Y\KQRXW VH ]DGOXåHQt UR]SR]QDW UL]LND
]DGOXåHQtDQHYêKRGQpLSRGYRGQpQDEtGN\ĜHãLWMLåY]QLNOpGOXK\DQHY\KêEDWVHRGSRYČGQRVWL]D
MHMLFKVSODFHQtMHãWČYHFKYtOLNG\MHMLFKYêãHQHQtDVWURQRPLFNiDSRVN\WQRXW]iNODGQtSRUDGHQVWYt
VYêPNOLHQWĤP.XU]E\ONRQFLSRYiQMDNR~YRGGRSUREOHPDWLN\DE\OSĜL]SĤVREHQUĤ]QRURGp~URYQL
GRVDåHQpKRIRUPiOQtKRY]GČOiQtDVLVWHQWĤNWHUiRVFLOXMHRG]iNODGQtKRSRY\VRNRãNROVNp9tWČ]HP
YêEČURYpKR Ĝt]HQt QD GRGDYDWHOH NXU]X E\OR REþDQVNp VGUXåHQt 58%,.21 &HQWUXP VH VtGOHP
Y 3UD]H .XU]X VH ]~þDVWQLOR  DVLVWHQWĤ SUHYHQFH NULPLQDOLW\ ] QLFKå WpPČĜ   REGUåHOR
FHUWL¿NiWRDEVROYRYiQtDNUHGLWRYDQpKRNXU]XNG\å~VSČãQČVORåLOL]iYČUHþQêWHVW³

2EODVWYê]NXPX
0LQLVWHUVWYR YQLWUD 2%939  MH JHVWRUHP QiURGQtKR EH]SHþQRVWQtKR Yê]NXPX YêYRMH D LQRYDFt
GiOHMHQÄEH]SHþQRVWQtYê]NXP³ 3.

09SRVN\WXMHQDSRGSRUXEH]SHþQRVWQtKRYê]NXPXURþQČFFDPLO.þFRåRGSRYtGiSĜLEOLåQČ
3 Bezpečnostní výzkum je realizován na základě „Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015“, která
byla schválena usnesením vlády č. 743/2008. Cílem je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů
v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb a tím přispět k dosažení takové poznatkové,
technologické a technické úrovně, která umožní ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění
bezpečnosti státu a jeho občanů.


FHONRYpSRGSRU\QDYê]NXPDYêYRMYý5'RPLQDQWQtþiVWYHĜHMQpSRGSRU\EH]SHþQRVWQtKR
Yê]NXPXMHSRVN\WRYiQDIRUPRX~þHORYpSRGSRU\ FFD PHQãtþiVWSRWRPIRUPRXLQVWLWXFLRQiOQt
SRGSRU\SRVN\WRYDQpYê]NXPQêPRUJDQL]DFtP]DPČĜHQêPQDEH]SHþQRVWQtYê]NXP

ÒþHORYiSRGSRUDMHSRVN\WRYiQDQDGYDSURJUDP\QDSRGSRUXEH]SHþQRVWQtKRYê]NXPX
X Ä3URJUDP EH]SHþQRVWQtKR Yê]NXPX ýHVNp UHSXEOLN\ Y OHWHFK  ± ³ 89 þ 
YHĜHMQiVRXWČå9* 

X „3URJUDPÄ%H]SHþQRVWQtYê]NXPSURSRWĜHE\VWiWXYOHWHFKDå³ 89þYHĜHMQi
]DNi]ND9) 

Koncepce

stanovila

%H]SHþQRVW

REþDQĤ



]iNODGQt
%H]SHþQRVW

SULRULW\

EH]SHþQRVWQtKR

NULWLFNêFK

LQIUDVWUXNWXU

Yê]NXPX
.UL]RYê

Y

ý5

±

PDQDJHPHQW

D  SULRULW SRGSĤUQêFK 3URMHNW\ VRXYLVHMtFt V SUREOHPDWLNRX H[WUHPLVPX QHMþDVWČML Y\FKi]t
z priority %H]SHþQRVW REþDQĤ NWHUi ]DKUQXMH PLPR MLQp WHPDWLFNp REODVWL Ä2FKUDQD REþDQĤ
SURWL NULPLQDOLWČ SURWLVSROHþHQVNpPX MHGQiQt D VRFLRSDWRORJLFNêP MHYĤP³ D Ä7HURULVPXV
RUJDQL]RYDQi NULPLQDOLWD D GDOãt IRUP\ ]iYDåQČ NULPLQDOLW\ RKURåXMtFt EH]SHþQRVW VWiWX³
D]SRGSĤUQpSULRULW\þ±3UHGLNFHDVFpQiĜHDþ±,GHQWL¿NDFHOLGtDSURVWĜHGNĤ

9UiPFLSURJUDPX%H]SHþQRVWQtYê]NXPYOHWHFK±E\O]HVWUDQ\,QVWLWXWXSURNULPLQRORJLL
D VRFLiOQt SUHYHQFL UHDOL]RYiQ SURMHNW Ä6RXþDVQi VLWXDFH Y REODVWL H[WUHPLVWLFNêFK KQXWt
Y ý5 V GĤUD]HP QD MHMLFK SRWHQFLiOQt SRGSRUX X PODGLVWYêFK D QD ãtĜHQt H[WUHPLVWLFNêFK
LGHRORJLFNêFKREVDKĤSR,QWHUQHWX³ YtFHYNDSLWROH3UHYHQFH 

2EODVWY]GČOiYiQt
6WĜHGQtRGERUQpY]GČOiYiQt
93â09Y+ROHãRYČ
9\ããtSROLFHMQtãNROD09D6WĜHGQtSROLFHMQtãNROD09 GiOHMHQÄ93âUHVS63â09³ Y+ROHãRYČ
UHDOL]XMH VWĜHGQt Y]GČOiYiQt V PDWXULWQt ]NRXãNRX ± RERU Y]GČOiQt 0 Ä%H]SHþQRVWQČ
SUiYQtþLQQRVWNGHMH]PLĖRYiQDSUREOHPDWLNDH[WUHPLVPX³



9\ããtRGERUQpY]GČOiYiQt
93â09Y3UD]H
93â09Y3UD]HSRVN\WXMHY\ããtRGERUQpY]GČOiQtYHGYRXDNUHGLWRYDQêFKY]GČOiYDFtFKSURJUDPHFK
DWRYSURJUDPXVNyGRYêPR]QDþHQtP1%H]SHþQRVWQČSUiYQtþLQQRVWDYSURJUDPX
VNyGRYêPR]QDþHQtP1'RSUDYQČEH]SHþQRVWQtþLQQRVWNGHMVRXYSĜHGPČWXÄ7UHVWQt
SUiYR³]DKUQXW\LSR]QDWN\NH[WUHPLVPXDUDVRYpQHVQiãHQOLYRVWL

93â09SURNULPLQiOQtSROLFLLY2SDWRYLFtFK
93â 09 SUR NULPLQiOQt SROLFLL Y 2SDWRYLFtFK SRVN\WXMH Y\ããt RGERUQp Y]GČOiQt
YDNUHGLWRYDQpPY]GČOiYDFtPSURJUDPX13ĜtSUDYQpWUHVWQtĜt]HQt3R]QDWN\NH[WUHPLVPX
MVRXREVDåHQ\RNUDMRYČYHY\EUDQêFKSĜHGPČWHFK

93â09+ROHãRY
93â 09 Y +ROHãRYČ UHDOL]XMH DNUHGLWRYDQê Y]GČOiYDFt SURJUDP Y RERUX Y]GČOiQt 1
%H]SHþQRVWQČSUiYQtþLQQRVW9UiPFLY\ããtKRRGERUQpKRY]GČOiYiQtMHSUREOHPDWLNDH[WUHPLVPX
D VRXYLVHMtFtFK MHYĤ Y\XþRYiQD SUĤĜH]RYČ D MH VRXþiVWt MHGQRWOLYêFK PRGXOĤ MHMLFKå YêXNX
]DEH]SHþXMt SĜHGHYãtP SĜHGPČWRYp RGGČOHQt SUiYD D NULPLQDOLVWLN\ SĜHGPČWRYp RGGČOHQt YQČMãt
VOXåE\DVSROHþHQVNRYČGQtFKSĜHGPČWĤ

$NUHGLWRYDQpVWXGLMQtSURJUDP\3ROLFHMQtDNDGHPLHý5 3$ý5
9êXND

SĜHGPČWX

Ä([WUHPLVPXV)%3³

Y

UiPFL

EDNDOiĜVNpKR

VWXGLMQtKR

SURJUDPX

QD)DNXOWČEH]SHþQRVWQČSUiYQt GiOHMHQÄ)%3³ MHUHDOL]RYiQDY]LPQtPLOHWQtPVHPHVWUXYUR]VDKX
 KRGLQ 3UĤPČUQi ~þDVW MH  VWXGHQWĤ 9 UiPFL SĜHGPČWX MVRX Y\SLVRYiQD WpPDWD EDNDOiĜVNêFK
DGLSORPRYêFKSUDFtYGDQpSUREOHPDWLFH6SR]QDWN\NH[WUHPLVPXVHVWXGHQWLVH]QDPXMtLYUiPFLMLQêFK
SĜHGPČWĤ WUHVWQtSUiYRNULPLQDOLVWLNDNULPLQRORJLHRSHUDWLYQČSiWUDFtþLQQRVWSROLWRORJLHVRFLRORJLH
EH]SHþQRVWQtSROLWLNDâNRODGLVSRQXMHYHONêPPQRåVWYtPVWXGLMQtFKPDWHULiOĤNH[WUHPLVPX

.YDOL¿NDþQtNXU]\
3R]QDWN\ N H[WUHPLVPX ]tVNiYDMt SROLFLVWp Y UiPFL =iNODGQt RGERUQp SĜtSUDY\ þL MLQêFK
NYDOL¿NDþQtFK NXU]Ĥ SUREtKDMtFtFK YH 93â 09 Y 3UD]H 93â SUR NULPLQiOQt SROLFLL SUDFRYLãWČ
ýHSHUND 93âD63â09Y+ROHãRYČ93â09Y3UD]H


.XU]\GDOãtRGERUQpSĜtSUDY\
9H93âD63â09Y+ROHãRYČE\OUHDOL]RYiQNXU]Ä3ROLFLVWDYPXOWLNXOWXUQtPSURVWĜHGt³SURSROLFLVW\
]DĜD]HQêFKYHVNXSLQiFKSURSUiFLVQiURGQRVWQtPLPHQãLQDPL]MHGQRWOLYêFKNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYt
3ý5

3ROLFHMQt DNDGHPLH ý5 RUJDQL]XMH MHGQRGHQQt þL YtFHGHQQt NXU]\ N H[WUHPLVPX SUR SUDFRYQtN\
EH]SHþQRVWQtFKVORåHNVWiWXDXþLWHOHVWĜHGQtFKSROLFHMQtFKãNROÄ([WUHPLVPXVDLVODPLVPXV³ 
NYČWQD DÄ([WUHPLVPXVDWHURULVPXVYHVYČWČDXQiV³ OHGQD

,QVWUXNþQČPHWRGLFNi]DPČVWQiQtNRQIHUHQFHSUHYHQWLYQtDNFH
3RG SDWURQDFt 3ROLFHMQt DNDGHPLH þL SROLFHMQtFK ãNRO VH NRQDO\ W]Y LQVWUXNþQČ PHWRGLFNi
]DPČVWQiQtDNRQIHUHQFH QDSĜRGERUQêVHPLQiĜ3ROLWLFNêUDGLNDOLVPXVMDNRWpPDVWiWQtSROLWLN\
DYČGHFNpKRVWXGLDSRĜiGDQê,QVWLWXWHPSURNULPLQRORJLLDVRFLiOQtSUHYHQFLþHUYQDZRUNVKRS
Ä3HUVSHNWLY\GRSDGĤH[WUHPLVPXDWHURULVPX]GDOãtFKUHJLRQĤQDVWĜHGQt(YURSX³2GGČOHQt
EH]SHþQRVWQtFK D VWUDWHJLFNêFK VWXGLt .DWHGU\ SROLWRORJLH )DNXOW\ VRFLiOQtFK VWXGLt 0DVDU\NRY\
XQLYHU]LW\GQH±]iĜt 93âD63â09+ROHãRYGiOHSRĜiGDODDNWLYLW\SUHYHQWLYQt EHVHG\
SHHUSURJUDP\YêFKRYQČY]GČOiYDFt]iMH]G\DH[NXU]H±2VYČWLP0X]HXPURPVNpNXOWXU\Y%UQČ
DGDSWDþQtNXU]\DWG 

'DOãtSURMHNW\
9\ããt SROLFHMQt ãNROD D 6WĜHGQt SROLFHMQt ãNROD 0LQLVWHUVWYD YQLWUD Y +ROHãRYČ L QDGiOH SUĤEČåQČ
UHDOL]XMHSURMHNW\

X3ĜtSUDYDDYêEČUåiNĤ]QiURGQRVWQtFKPHQãLQNHY]GČOiYiQtYH93âD63â09Y+ROHãRYČ

X9]GČOiYiQtåiNĤQiURGQRVWQtFKPHQãLQYH93âD63â09Y+ROHãRYČ

X 0H]LQiURGQt SURJUDP (8  ,6(&  3UHYHQFH D ERM SURWL WUHVWQp þLQQRVWL  SURMHNW Ä9\XåLWt
VRXþDVQêFK LQIRUPDþQtFK V\VWpPĤ QD ]YêãHQt HIHNWLYQt SĜHVKUDQLþQt YêPČQ\ LQIRUPDFt
YREODVWLSUHYHQFHSURWLNULPLQDOLWČ³

9UiPFLYČGHFNpþLQQRVWLMHQD)DNXOWČEH]SHþQRVWQtKRPDQDJHPHQWX3$ý5ĜHãHQYê]NXPQê~NRO
'9Ò ±   Ä3UREOHPDWLND UDGLNDOLVPX D H[WUHPLVPX Y ýHVNp UHSXEOLFH³ -HGQi VH R projekt
QD OpWD  9 UiPFL YČGHFNp þLQQRVWL MH QD )%3 3$ ý5 Y 3UD]H ĜHãHQ Yê]NXPQê ~NRO


'9ÒÄ0HWRGLNDSUHYHQFHRGKDORYiQtDGRNXPHQWDFHWUHVWQpþLQQRVWLVH[WUHPLVWLFNêP
SRGWH[WHP³+DUPRQRJUDPMHKRSOQČQt]DKUQXMHREGREt±

2EODVWLQWHJUDFHFL]LQFĤ
9SUĤEČKXURNX SRþHWFL]LQFĤOHJiOQČSREêYDMtFtFKQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\VWDJQRYDO
UHVSPtUQČNOHVDO&tORYiVNXSLQDSROLWLN\LQWHJUDFHFL]LQFĤþtWDOD QDNRQFLWĜHWtKRþWYUWOHWt
FHONHPOHJiOQČSREêYDMtFtFKVWiWQtFKSĜtVOXãQtNĤWĜHWtFK]HPt WM]FHONRYpKR
SRþWXFL]LQFĤNWHĜtPČOLN]iĜtSRYROHQêSRE\WQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\ =WpPČĜ
WĜtþWYUWLQMLWYRĜtREþDQpSRX]HWĜt]HPt8NUDMLQ\ RVREVSRYROHQêPSRE\WHPN
]iĜt   9LHWQDPX    D 5XVNp IHGHUDFH    2VWDWQt VWiWQt SĜtVOXãQRVWL QiVOHGXMt
VYêUD]QêPRGVWXSHP86$  0ROGDYVNR  ýtQD  D0RQJROVNR  

6QLåXMtFt VH SRþHW REþDQĤ WĜHWtFK ]HPt MH GĤVOHGNHP L QDGiOH RPH]HQp PRåQRVWL SUDFRYQtKR
XSODWQČQtQDWUKXSUiFHYý5.OHViYãDNSRX]HSRþHWRVRESREêYDMtFtFKYý5SĜHFKRGQČ1DRSDN
SRþHWFL]LQFĤVWUYDOêPSRE\WHPQDGiOHURVWHDWRYSUĤEČKXURNXGRNRQFH]QDþQČG\QDPLFN\
± QD NRQFL WĜHWtKR þWYUWOHWt URNX  MLå YtFH QHå SRORYLQD REþDQĤ WĜHWtFK ]HPt WM  
RVRE ]tVNDODQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\WUYDOêSRE\W=DWtPFRQiUĤVWFL]LQFĤVWUYDOêP
SRE\WHPO]HSRYDåRYDW]DVWDELOQtWUHQGSRNOHVSRþWXFL]LQFĤVSĜHFKRGQêPSRE\WHPMHGRþDVQpKR
FKDUDNWHUXDO]HRþHNiYDWåHSR~SOQpPRGH]QČQtGĤVOHGNĤHNRQRPLFNpNUL]HEXGHSRþHWFL]LQFĤ
RSČWQDUĤVWDW

&tOHP YãHFK DNWLYLW LQWHJUDþQt SROLWLN\ MH SUHYHQFH Y\WYiĜHQt X]DYĜHQêFK NRPXQLW LPLJUDQWĤ
VSROHþHQVNp L]RODFH D VRFLiOQtKR Y\ORXþHQt FL]LQFĤ VWHMQČ MDNR SRGSRUD QHNRQÀLNWQtKR VRXåLWt
0LJUDþQtUHDOLWDSRVOHGQtFKQČNROLNDOHWVVHERXSĜLQiãtUL]LNRSUĤYRGQtFKMHYĤMDNRMH[HQRIRELH
UDVLVPXVH[WUHPLVPXVþLMLQpSURMHY\QHJDWLYQtFKSRVWRMĤMHGLQFĤþLVNXSLQYĤþLFL]LQFĤP7UHVWQp
þLQ\VUDVRYêPSRGWH[WHPMVRXRMHGLQČOpDOHYQČNWHUêFKORNDOLWiFKVY\ããtNRQFHQWUDFtFL]LQFĤ
E\O\]D]QDPHQiQ\QHJDWLYQtSRVWRMHãLUãtVNXSLQ\RE\YDWHOVWYDYĤþLFL]LQFĤP.

3UiYČGĤVOHGN\HNRQRPLFNpNUL]HDVWtPVRXYLVHMtFtRSDWĜHQtNWHUiPDMtGRSDGQDFHORXVSROHþQRVW
XND]XMtåHMHQDGiOHQXWQpSURKOXERYDWDNWLYQtLQWHJUDþQtSROLWLNX7DNpQ\QtVH]DþtQDMtKORXEČML
SURMHYRYDWQČNWHUpQHJDWLYQtWHQGHQFHYHY]WDKXPDMRULWQtVSROHþQRVWLNFL]LQFĤP


,QWHJUDþQtSROLWLNDXVLOXMHR]DFKRYiQtVRFLiOQtVRXGUåQRVWLYýHVNpUHSXEOLFHLMHMtFKMHGQRWOLYêFK
þiVWHFK UHJLRQHFK REFtFK  .OtþRYêP SDUWQHUHP SUR VSROXSUiFL Y REODVWL LQWHJUDFH FL]LQFĤ MH
rHJLRQiOQtDORNiOQtVDPRVSUiYD.

,QWHJUDFHQDUHJLRQiOQtDORNiOQt~URYQL
0LQLVWHUVWYR YQLWUD SRNUDþRYDOR Y URFH  Y SURJUDPX SURMHNWĤ REFt GĜtYH W]Y HPHUJHQWQt
SURMHNW\  NWHUp MVRX QiVWURMHP SUR LPSOHPHQWDFL LQWHJUDFH QD ORNiOQt ~URYQL 3URMHNW\ MVRX
UHDOL]RYiQ\VDPRVSUiYDPLREFtDSRGSRĜHQ\~þHORYRXGRWDFtPLQLVWHUVWYDYQLWUD

-HMLFKFtOHPMHĜHãHQtSRWHQFLiOQtQHERDNWXiOQtNUL]RYpVLWXDFHYHY\EUDQêFKPČVWHFKVYê]QDPQêP
SRþWHP FL]LQFĤ NGH MH ]D]QDPHQiQ QiUĤVW QHJDWLYQtFK UHDNFt PtVWQt VSROHþQRVWL YĤþL FL]LQFĤP
DMHMLFKURGLQiP&tOHPSURMHNWĤMHSĤVRELWSURWLVWHUHRW\SĤP[HQRIRELHVQtåLWSRGSRUXSĜtSDGQêP
H[WUHPLVWLFNêPDNWLYLWiPUR]SWêOLWREDY\DSRFLWRKURåHQt]FL]LQFĤ=iURYHĖQDSRPiKDMtFL]LQFĤP
Y]DþOHQČQtGRVSROHþQRVWL]Y\ãXMtMHMLFKSRYČGRPtRSUiYHFKDSRYLQQRVWHFKXVLOXMtR]DPH]HQt
MHMLFKPDQLSXORYDWHOQRVWL]QHXåtYiQtD]iYLVORVWLQD]SURVWĜHGNRYDWHOtFK

9 URFH  E\O\ HPHUJHQWQt SURMHNW\ UHDOL]RYiQ\ Y +DYOtþNRYČ %URGČ 3O]QL &KRPXWRYČ
a v PČVWVNêFKþiVWHFK3UDK\DDY3UD]H/LEXãL7\WRSURMHNW\MVRX]DPČĜHQ\QD
LQWHJUDFLFHOêFKURGLQ]HMPpQDåHQGČWtDPOiGHåH JHQHUDFHFL]LQFĤ SURSRMHQtDNWLYLWPDMRULW\
DFL]LQFĤVGĤUD]HPQDSUHYHQFLY]QLNXX]DYĜHQêFKNRPXQLWRGVWUDQČQtEDULpULQWHJUDFHDQDEtGNX
NRPSOH[QtFKLQWHJUDþQtFKRSDWĜHQtNH]NYDOLWQČQtVRXåLWtPH]LFL]LQFLDYČWãLQRYRXVSROHþQRVWt

1iVWURMHPLQWHJUDþQtSROLWLN\QDUHJLRQiOQt~URYQLMVRXUHJLRQiOQt&HQWUDQDSRGSRUXLQWHJUDFH
FL]LQFĤ GiOHMHQ&HQWUD ¿QDQFRYDQi](YURSVNpKRIRQGXSURSRGSRUXLQWHJUDFHSĜtVOXãQtNĤWĜHWtFK
]HPt NWHUêDGPLQLVWUXMHPLQLVWHUVWYRYQLWUD 9URFHSRNUDþRYDOUR]YRMWČFKWR&HQWHU]HMPpQD
UR]ãLĜRYiQtMHMLFKSĤVREHQtGRĜDG\GDOãtFKPČVWYUiPFLUHJLRQĤ&HQWUDSĤVREtMLåYNUDMtFKYURFH
E\ORQRYČ]Ĝt]HQR&HQWUXPY.UiORYpKUDGHFNpPNUDMLYNUDML9\VRþLQDE\OR]Ĝt]HQRGHWDãRYDQp
SUDFRYLãWČ&HQWUDY3DUGXELFNpPNUDML5HDOL]iWRU\SURMHNWĤ&HQWHUMVRXUR]GtOQpVXEMHNW\DNWXiOQČ
MH WR RSV ,QWHJUDþQt FHQWUXP 3UDKD ]ĜL]RYDWHOHP MH PDJLVWUiW KOP3UDK\  QHVWiWQt QH]LVNRYp
RUJDQL]DFH 3RUDGQD SUR LQWHJUDFL RV Y ÒVWHFNpP NUDML D &KDULWD Y .UiORYpKUDGHFNpP NUDML 
NUDMVNê~ĜDG Y-LKRPRUDYVNpPNUDML D6SUiYDXSUFKOLFNêFK]DĜt]HQt YH]EêYDMtFtFKRVPLNUDMtFK 


.RQNUpWQtDNWLYLW\&HQWHUMVRX]DPČĜHQ\QD]DMLãĢRYiQtLQIRUPDþQtDSRUDGHQVNpþLQQRVWLYREODVWL
VRFLiOQtDSUiYQtQDVRFLiOQtSUiFLDPEXODQWQtLWHUpQQt VWUHHWZRUNYSURVWĜHGtFL]LQFĤ SRĜiGiQt
NXU]Ĥ þHãWLQ\ L VRFLRNXOWXUQtFK NXU]Ĥ VSROHþQp DNWLYLW\ FL]LQFĤ L PDMRULW\ &HQWUD MVRX VWĜHGLVNHP
LQWHJUDþQtFKDNWLYLWYUHJLRQXRUJDQL]XMtþLQQRVWSODWIRUP\VGUXåXMtFtYãHFKQ\VXEMHNW\NWHUpPRKRX
Y UHJLRQX SĜLVSČW N ~VSČãQp UHDOL]DFL SROLWLN\ LQWHJUDFH D SRGSRUXMt UR]YRM REþDQVNp VSROHþQRVWL
YUHJLRQXVYpSĤVREQRVWL9ê]QDPQêPSĜtQRVHP&HQWHUMHSUDYLGHOQêþWYUWOHWQtPRQLWRULQJVLWXDFH
DSRVWDYHQtFL]LQFĤYUHJLRQX

3URMHNW\ &HQWHU VWHMQČ MDNR SURMHNW\ REFt MVRX UHDOL]RYiQ\ ]D SĜtPp VSROXSUiFH V QHVWiWQtPL
QH]LVNRYêPLRUJDQL]DFHPL 112 DGDOãtPLVXEMHNW\.SRGSRĜHSURMHNWĤMDN112WDNREFtE\OR
YURFHUHDOL]RYiQRGRWDþQtĜt]HQtPLQLVWHUVWYDYQLWUDQDSRGSRUXSURMHNWĤNLQWHJUDFLFL]LQFĤ

0RQLWRULQJ
0LQLVWHUVWYR YQLWUD Y URFH  SRNUDþRYDOR Y V\VWHPDWLFNpP PRQLWRURYiQt D Y\KRGQRFRYiQt
VLWXDFH D SRVWDYHQt FL]LQFĤ Y ý5 L Y]iMHPQêFK Y]WDKĤ QD ORNiOQt UHJLRQiOQt L FHORVWiWQt ~URYQL
7HQWR PRQLWRULQJ E\O ]DORåHQ SĜHGHYãtP QD DQDOê]iFK VLWXDFH Y SUREOpPRYêFK ORNDOLWiFK
]iYČUHþQêFK]SUiY]SURMHNWĤREFtLSURMHNWĤ112GRWRYDQêFK09D]HMPpQDQDSUDYLGHOQpP
þWYUWOHWQtP KRGQRFHQt VLWXDFH ]H VWUDQ\ &HQWHU QD SRGSRUX LQWHJUDFH FL]LQFĤ =tVNDQp SR]QDWN\
XPRåQLO\ÀH[LELOQtGH¿QRYiQtLQWHJUDþQtFKSRVWXSĤLUR]ãtĜHQtFtORYpVNXSLQ\LQWHJUDFHDRGUiåHMt
VH ]HMPpQD Y QDVWDYHQt ~NROĤ LQWHJUDþQt SROLWLN\ Y UiPFL XVQHVHQt YOiG\ N UHDOL]DFL .RQFHSFH
LQWHJUDFHFL]LQFĤ4.

3RVtOHQtLQIRUPRYDQRVWL
,QIRUPRYDQRVW FL]LQFĤ L YČWãLQRYp VSROHþQRVWL SRYDåXMH 09 ]D Yê]QDPQê QiVWURM SUHYHQFH
QHJDWLYQtFK MHYĤ ± QD VWUDQČ FL]LQFĤ MHMLFK ]QHXåtYiQt PDQLSXORYDWHOQRVWL ]iYLVORVWL QD
]SURVWĜHGNRYDWHOtFKDMHMLFK]QHXåtYiQtSĜtSDGQČMHMLFKSURSDGXGRQHOHJiOQtKRSRE\WX1DVWUDQČ
PDMRULW\SDNMHSUHYHQFt[HQRIRELHUDVLVPXSURMHYĤH[WUHPLVPX

49êFKR]tPGRNXPHQWHPMHXVQHVHQtYOiG\þ$NWXDOL]RYDQi.RQFHSFHLQWHJUDFHFL]LQFĤ±6SROHþQp
VRXåLWt D QiVOHGQČ SĜLMtPDQi XVQHVHQt N 3RVWXSX UHDOL]DFH WpWR .RQFHSFH SUR URN  XVQHVHQt YOiG\ þ



,QWHJUDþQtSROLWLNDVPČĜXMHNWRPXDE\FL]LQHFE\OVDPRVWDWQêDVREČVWDþQêWME\OVFKRSHQ]DSRMLW
VHSOQRKRGQRWQČGRåLYRWDVSROHþQRVWLĜHãLWVYRXLQGLYLGXiOQtåLYRWQtVLWXDFLGRViKQRXWVFKRSQRVWL
UHDOL]RYDWVYpDNWLYLW\EH]]iYLVORVWLQDMLQêFKVXEMHNWHFK
0LQLVWHUVWYRYQLWUDYURFHQDGiOHSRGSRURYDORWĜtVWXSĖRYêV\VWpPLQIRUPDFtSURFL]LQFHDWR
projekt SĜHGRGMH]GRYêFK LQIRUPDFt NWHUp MVRX FL]LQFĤP SĜHGiYiQ\ QD ]DVWXSLWHOVNêFK ~ĜDGHFK
Y ]HPtFK SĤYRGX GiOH ~YRGQt DGDSWDþQČ LQWHJUDþQt NXU]\ SĜHVWRåH W\WR NXU]\ GRVXG QHMVRX
SRYLQQpSUREtKiMHMLFKSLORWiåDHYDOXDFH DLQVWUXNWiåQt ¿OPDOHWiNSURXVQDGQČQtVDPRVWDWQpKR
Y\ĜL]RYiQtSRE\WRYêFK]iOHåLWRVWt.SĜHNRQiQtEDULpULQWHJUDFHSRGSRUXMH09DVLVWHQþQtVOXåE\
FL]LQFĤP QD SUDFRYLãWtFK SRE\WX YH ãNROiFK L QD ~ĜDGHFK 3RGSRURYiQR MH SĤVREHQt DVLVWHQWĤ
i WOXPRþQtNĤ]ĜDGFL]LQFĤDVRFLiOQtSUiFHSĜtPRYWHUpQX=iURYHĖ09SRGSRUXMHLQIRUPRYDQRVW
D VREČVWDþQRVW FL]LQFĤ SURVWĜHGQLFWYtP SRGSRU\ DVLVWHQþQtFK VOXåHE FL]LQFĤP ]D VSROXSUiFH
LQWHUNXOWXUQtFK PHGLiWRUĤ D NRPXQLWQtFK WOXPRþQtNĤ YH VSROXSUiFL 09 V 112 3RVN\WRYiQ\ MVRX
LQDGiOHNXU]\VRFLRNXOWXUQtRULHQWDFHSURGORXKRGREČSREêYDMtFtFL]LQFH

3URLQIRUPRYDQRVWFL]LQFĤY]iOHåLWRVWHFKSRE\WXQD~]HPtý5MHSUĤEČåQČDNWXDOL]RYiQQRYêSRUWiO
ZZZLPLJUDFQLSRUWDOF]  NGH MVRX N GLVSR]LFL L SXEOLNDFH D ¿OP\ Y\WYRĜHQp Y UiPFL YêãH ]PtQČQêFK

LQIRUPDþQtFKSURMHNWĤDLQIRUPDþQtWHOHIRQLFNiOLQNDSURFL]LQFH3UĤEČåQČMHDNWXDOL]RYiQDZHERYi
VWUiQNDNLQWHJUDFLFL]LQFĤZZZFL]LQFLF].

1HPpQČGĤOHåLWiMHLQIRUPRYDQRVWYČWãLQRYpVSROHþQRVWLR]iOHåLWRVWHFKFL]LQFĤ09SRGSRURYDOR
EČKHP URNX  DNWLYLW\ ]DPČĜHQp QD ]PtUQČQt [HQRIREQtFK SRVWRMĤ YĤþL FL]LQFĤP SURMHNW\
QDREMHNWLYQtLQIRUPRYiQtYPpGLtFKNY]iMHPQpPXSR]QiYiQtFL]LQFĤLPDMRULW\09V\VWHPDWLFN\
SRGSRUXMH]Y\ãRYiQtRGERUQêFKDLQWHUNXOWXUQtFKNRPSHWHQFtSUDFRYQtNĤYNRQWDNWXVFL]LQFLMDNYH
VYpPUHVRUWXWDNSUDFRYQtNĤ&HQWHUD112

)RQG\(8SURREODVWYQLWĜQtFKYČFt
9 UiPFL IRQGĤ (8 SUR REODVW YQLWĜQtFK YČFt SĤVREt FHONHP þW\ĜL IRQG\ ] QLFKå VH GYD
± (YURSVNê XSUFKOLFNê IRQG D (YURSVNê IRQG SUR LQWHJUDFL VWiWQtFK SĜtVOXãQtNĤ ] WĜHWtFK ]HPt ±
NURPČ MLQpKR ]DEêYDMt LQWHJUDFt FL]LQFĤ YþHWQČ RVRE V XGČOHQRX PH]LQiURGQt RFKUDQRX &tOHP
SURMHNWĤ UHDOL]RYDQêFK Y UiPFL WČFKWR GYRX IRQGĤ MH ]HMPpQD ]OHSãHQt åLYRWD WpWR FtORYp VNXSLQ\
53URVWĜHGQLFWYtPGRWDFt09]HVWiWQtKRUR]SRþWXD](YURSVNpKRIRQGXSURLQWHJUDFLSĜtVOXãQtNĤWĜHWtFK
]HPt


YýHVNpUHSXEOLFHQDSĜtNODGSURVWĜHGQLFWYtPNXU]ĤþHVNpKRMD]\NDY\KOHGiYiQtPOHYQČMãtFKE\WĤ
]DMLãĢRYiQtP UHNYDOL¿NDþQtFK NXU]Ĥ SURSOiFHQtP OpNĤ þL SRVN\WRYiQtP SRUDGHQVWYt D SRPRFt
V KOHGiQtP ]DPČVWQiQt 1ČNWHUp SURMHNW\ Y ORĖVNpP URFH ]iURYHĖ REVDKRYDO\ DNWLYLW\ ]DPČĜHQp
QDãtĜHQtLQIRUPDFtRFL]LQFtFKE\O\WDNpRUJDQL]RYiQ\IHVWLYDO\WRYãH]D~þHOHPSĜLEOtåHQtSĜtEČKĤ
FL]LQFĤDMHMLFKNXOWXU\GRPiFtPRE\YDWHOĤP

3ĜLSUDYRYDQiRSDWĜHQt
=iVWXSFL09DEVROYRYDOLYURFHĜDGXVHWNiQtVSĜHGVWDYLWHOLYLHWQDPVNpNRPXQLW\YUHJLRQHFK
09YHVSROXSUiFLV&HQWU\EXGHLQDGiOHSUDFRYDWVYLHWQDPVNRXNRPXQLWRXQDPRåQRVWHFKMHMt
LQWHJUDFH 1DGiOH EXGH SRGSRURYiQR Y]GČOiYiQt SUDFRYQtNĤ &HQWHU L SDUWQHUVNêFK 112 L NXU]\
LQWHUNXOWXUQtFKNRPSHWHQFtSUDFRYQtNĤ09.HVGtOHQt]NXãHQRVWtEXGHLSURURNSRGSRĜHQD
FHORVWiWQtNRQIHUHQFHVWDWXWiUQtFKPČVWĜHãtFtFKLQWHJUDFLFL]LQFĤ3URDNWXDOL]DFLLQWHJUDþQtSROLWLN\
EXGRX L QDGiOH Y\XåtYiQ\ YêVWXS\ Yê]NXPĤ D PRQLWRURYDFtFK ]SUiY 3RNUDþRYDW EXGRX FtOHQp
DDGUHVQpQDEtGN\REFtPQDUHDOL]DFLSURMHNWĤLQWHJUDFHFL]LQFĤ]DFtOHQpQDSUHYHQFLQiUĤVWXQDSČWt
YHY]iMHPQêFKY]WD]tFKPH]LFL]LQFLDPDMRULWRX

0LQLVWHUVWYRSUiFHDVRFLiOQtFKYČFt
=DKODYQtVWiYDMtFtSUREOpP\YVRFLiOQtREODVWLVSDWĜXMH0LQLVWHUVWYRSUiFHDVRFLiOQtFKYČFt GiOH
MHQÄ0369³ UR]WĜtãWČQRVWUHVRUWĤ]DMLãĢXMtFtFKSpþLRRKURåHQpGtWČY\VRNpSURFHQWRURPVNêFKGČWt
Y ~VWDYQtSpþLQHGRVWDWHþQRXVSROXSUiFLDQHVMHGQRFHQêSRVWXSVXEMHNWĤSUDFXMtFtFKVRKURåHQRX
URGLQRXDSĜHGHYãtPQHGRVWDþXMtFtSĜtVWXSNDGHNYiWQtPXE\GOHQtSURRKURåHQpVNXSLQ\RE\YDWHO
QDSĜtNODG]GĤYRGXQHGRVWDWHþQêFKSĜtMPĤ

1D SRG]LP URNX  ]DKiMLOR 0369 SĜtSUDYX SURMHNWX Ä6\VWpPRYi SRGSRUD SURIHVLRQiOQtKR
YêNRQX VRFLiOQt SUiFH³ NWHUê VH ]DPČĜXMH QD SRVtOHQt SURFHVĤ SURIHVLRQDOL]DFH VRFLiOQt SUiFH
Y\WYRĜHQtP SURVWRUX SUR Y]iMHPQRX YêPČQX ]NXãHQRVWt D LGHQWL¿NDFL UROt VRFLiOQtFK SUDFRYQtNĤ
SURKOXERYiQtPGRYHGQRVWtVRFLiOQtFKSUDFRYQtNĤDYREODVWLNYDOLWQtVHEHSUH]HQWDFHDSUH]HQWDFH
YêVOHGNĤ VRFLiOQt SUiFH WM QD SRVtOHQt NRPSHWHQFt D ]DMLãWČQt SRGSRU\ VWiYDMtFtP VRFLiOQtP
SUDFRYQtNĤP



2þHNiYDQêPLSĜtQRV\SURMHNWXMVRXLGHQWL¿NDFHGH¿QLFHPRGHOĤUROtVRFLiOQtFKSUDFRYQtNĤDMHMLFK
RYČĜHQtSURVWĜHGQLFWYtPY]iMHPQpYêPČQ\]NXãHQRVWtSUDFRYQtNĤYLGHQWL¿NRYDQêFKUROtFK6WiYDMtFt
SUiYQt~SUDYDQHGRVWDWHþQČY\PH]XMHNYDOL¿NDþQtSĜHGSRNODG\SURYêNRQSURIHVHVRFLiOQtSUiFH
-DNR]iVDGQtYêVWXS\SURMHNWXY]QLNQRXSRGNODG\SUREXGRXFtVWDQGDUGL]DFLYêNRQXVRFLiOQtSUiFH
RGERUQRVWLDVSHFLDOL]DFH YþHWQČPDWHULiOĤY\XåLWHOQêFKSURQRYHOL]DFHVWiYDMtFtFKOHJLVODWLYQtFK
SĜHGSLVĤ ]iNRQ R VRFLiOQČSUiYQt RFKUDQČ GČWt ]iNRQ R VRFLiOQtFK VOXåEiFK DM  D SĜLSUDYRYDQê
]iNRQ R VRFLiOQtFK SUDFRYQtFtFK =iURYHĖ GRMGH N SURKORXEHQt SURIHVQtFK GRYHGQRVWt VRFLiOQtFK
SUDFRYQtNĤDSR]LWLYQtSUH]HQWDFLPHGLiOQtREUD]UHDOL]DFHVRFLiOQtSUiFH

'tOþtPL DNWLYLWDPL N QDSOQČQt FtOĤ SURMHNWX MVRX UHDOL]DFH OHWQt SUi]GQLQRYp ãNRO\ SRGSRUD
Y]GČOiYiQt VRFLiOQtFK SUDFRYQtNĤ D SRVtOHQt YQtPiQt SUHVWLåH VRFLiOQt SUiFH SRĜiGiQtP
VHPLQiĜĤNH6YČWRYpPXGQLVRFLiOQtSUiFHþLWHPDWLFNêFKNXODWêFKVWROĤ.

9êVWXS\ SURMHNWX EXGRX URYQČå ]GURMHP LQIRUPDFt D ]iURYHĖ YêFKRGLVNHP SUR SĤYRGQČ SĜLSUDYRYDQê
SURMHNW6\VWpPRYiSRGSRUDVRFLiOQtSUiFHYREFtFKMHKRåSRGiQtDUHDOL]DFHE\ORRGORåHQRGRGDOãtYê]Y\

0369YUiPFLGRWDFt]HVWiWQtKRUR]SRþWX¿QDQFXMHSURYR]VOXåHEVRFLiOQtSUHYHQFHD]DMLãĢXMH
þHUSiQtSURVWĜHGNĤ](YURSVNpKRVRFLiOQtKRIRQGX GiOHMHQÄ(6)³ 2SHUDþQtKRSURJUDPX
OLGVNp ]GURMH D ]DPČVWQDQRVW GiOH MHQ Ä23 /==³  D ,QWHJURYDQpKR RSHUDþQtKR SURJUDPX
GiOHMHQÄ,23³ YUR]SRþWRYpPQHERSURJUDPRYpPREGREt7\WRVOXåE\MVRX]DPČĜHQ\
QD RVRE\ RKURåHQp VRFLiOQtP Y\ORXþHQtP QHER VRFLiOQČ Y\ORXþHQp D MHMLFK LQWHJUDFL = SRKOHGX
ERMHSURWLH[WUHPLVPXVHWDNMHGQi]HMPpQDRW]YEH]GRPRYFH þLOLRVRE\EH]SĜtVWĜHãtDRKURåHQp
H[WUpPQtP VRFLiOQtP Y\ORXþHQtP  D VRFLiOQČ Y\ORXþHQp ORNDOLW\ NWHUp VH þDVWR VWiYDMt REMHNWHP
]iMPXH[WUHPLVWLFNêFKDNWLYLW

1D VOXåE\ VRFLiOQt SUHYHQFH E\OR Y URFH  þiVWN\ MVRX XYHGHQ\ EH] QiVOHGQêFK YUDWHN RG
SRVN\WRYDWHOĤVRFLiOQtFKVOXåHEQHþHUSDQpGRWDFH ]HVWiWQtKRUR]SRþWXý5Y\GiQRFHONHP
.þ]WRKR
X=FHONRYpþiVWN\QDVOXåE\VRFLiOQtSUHYHQFHE\OR]HVWiWQtKRUR]SRþWXý5Y\þOHQČQRQDSRGSRUX
VOXåHESURRVRE\RKURåHQp]iYLVORVWt]iYLVOpQDQiY\NRYêFKOiWNiFKFHONHP.þ MHGQDOR


VHRVRFLiOQtVOXåE\WHUDSHXWLFNpNRPXQLW\NRQWDNWQtFHQWUDDVOXåE\QiVOHGQpSpþH 

X1DSRGSRUXVOXåHESURRVRE\EH]SĜtVWĜHãtRKURåHQpVRFLiOQtPY\ORXþHQtPDVRFLiOQČY\ORXþHQp
E\OR ]H VWiWQtKR UR]SRþWX ý5 ] FHONRYp þiVWN\ Y\þOHQČQR    .þ MHGQDOR VH R W\WR
VRFLiOQtVOXåE\D]\ORYpGRP\GRP\QDSĤOFHVW\QRFOHKiUQ\WHUpQQtSURJUDP\.þ
Qt]NRSUDKRYiGHQQtFHQWUDQt]NRSUDKRYi]DĜt]HQtSURGČWLDPOiGHå 

X 1D SRGSRUX VRFLiOQČ DNWLYL]DþQtFK VOXåHE SUR URGLQ\ V GČWPL E\OR ]H VWiWQtKR UR]SRþWX ý5
]FHONRYpþiVWN\Y\þOHQČQR.þ.

9\XåtYiQtSURVWĜHGNĤ(6) 23/== D(5') ,23 NSRGSRĜHDNWLYLWVPČĜXMtFtFK
N]DMLãWČQtGRVWXSQRVWLVRFLiOQtFKVOXåHE

X23/==REODVWSRGSRU\±3RGSRUDVRFLiOQtLQWHJUDFHSĜtVOXãQtNĤURPVNêFKORNDOLWDþiVWHþQČ
±3RGSRUDVRFLiOQtLQWHJUDFHDVRFLiOQtFKVOXåHE

X,23±REODVWSRGSRU\±LQYHVWLþQtSRGSRUDSĜL]DMLãWČQtGRVWXSQRVWLWDNRYêFKVOXåHENWHUp
XPRåQt QiYUDW SĜtVOXãQtNĤ QHMYtFH RKURåHQêFK VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK URPVNêFK ORNDOLW ]SČW QD WUK
SUiFHDGRVSROHþQRVWL

OP LZZ
2EODVWSRGSRU\
*OREiOQtJUDQWSRGSRUDVRFLiOQtLQWHJUDFHDNWXiOQtFHONRYiDORNDFH.þ

X 9ê]YDþREMHPYê]Y\QDSURMHNW\.þVFKYiOHQRSURMHNWĤYREMHPX
.þDNE\ORY\SODFHQR.þ

X 9ê]YDþREMHPYê]Y\QDSURMHNW\.þVFKYiOHQRSURMHNWĤYREMHPX
.þDNE\ORY\SODFHQR.þ

X 9ê]YDþ±REMHPYê]Y\QDSURMHNW\.þVFKYiOHQRSURMHNWĤYREMHPX
.þDNE\ORY\SODFHQR.þ

X 9ê]YD þ  ± REMHP Yê]Y\ QD SURMHNW\    .þ VFKYiOHQR  SURMHNWĤ Y REMHPX
.þDNE\ORY\SODFHQR.þ

X 9ê]YD þ % ± REMHP Yê]Y\ QD SURMHNW\    .þ VFKYiOHQ\ E\O\ GRVXG
SURMHNW\YREMHPXPLO.þGDOãtNRORVFKYDORYiQtEXGHSUREtKDWDåYURFH3URMHNW\EXGRX
UHDOL]RYiQ\ Y URFH  -HGQi VH R SRGSRUX VRFLiOQtFK LQRYDFt YH NWHUp MVRX ãLURNp PRåQRVWL



]DPČĜHQtVRFLiOQtFKLQRYDFt0H]L]iNODGQtSRGPtQN\Yê]Y\SDWĜtĜHãHQtQHSĜt]QLYpVLWXDFHRE\YDWHO
ý5DSR]LWLYQtSĜtQRVSURVQLåRYiQtQiURNĤQDYHĜHMQpUR]SRþW\

*OREiOQtJUDQWVRFLiOQtHNRQRPLNDDNWXiOQtFHONRYiDORNDFH.þ

X 9ê]YDþVFKYiOHQRSURMHNWĤYREMHPX.þDNE\ORY\SODFHQR
.þ

&HONHP]DJOREiOQtJUDQW\YREODVWLSRGSRU\FHONRYêREMHP¿QDQþQtFKSURVWĜHGNĤYUiPFL
Yê]HYQDSURMHNW\þLQt.þ%\O\VFKYiOHQ\SURMHNW\YREMHPX.þDN
E\ORY\SODFHQR.þ

2EODVWSRGSRU\
*OREiOQt JUDQW  SRGSRUD VRFLiOQt LQWHJUDFH SĜtVOXãQtNĤ URPVNêFK ORNDOLW DNWXiOQt FHONRYi
DORNDFHþLQt.þ

X 9ê]YD þ   E\O\ VFKYiOHQ\ SURMHNW\  SURMHNWĤ  Y REMHPX    .þ
NE\ORY\SODFHQR.þ

X 9ê]YDþ$±DORNDFHYê]Y\.þE\OVFKYiOHQ]DWtPSURMHNWYHYêãL.þ
GDOãtVFKYDORYDFtSURFHVSUREČKQHYURFH3URMHNWEXGH]DKiMHQYURFH

,QGLYLGXiOQtSURMHNW\±REODVWSRGSRU\

X 9ê]YD þ  ± DORNDFH Yê]Y\    .þ 9ê]YD MH XUþHQD SUR NUDMH D MH
]DPČĜHQD

QD

SRGSRUX

LQWHJUDFH

Y

VRFLiOQČ

Y\ORXþHQêFK

URPVNêFK

ORNDOLWiFK

NE\ORVFKYiOHQRSURMHNWĤYHYêãL.þY\SODFHQR.þ

X 9ê]YDþ%±DORNDFHYê]Y\.þ%\O\VFKYiOHQ\]DWtPSURMHNW\YHYêãL
.þ'DOãtVFKYDORYiQtSUREČKQHYURFH5HDOL]DFHSURMHNWĤEXGH]DKiMHQDYURFH

X 9ê]YD þ  ± DORNDFH Yê]Y\      .þ  SURMHNW NWHUê UHDOL]XMH $JHQWXUD
SUR VRFLiOQt ]DþOHĖRYiQt Y URPVNêFK ORNDOLWiFK YH YêãL    .þ 3URMHNW MH
]DPČĜHQ QD V\VWpPRYRX SRGSRUX VRFLiOQtFK VOXåHE D VXEMHNWĤ SĤVREtFtFK Y VRFLiOQČ
Y\ORXþHQêFK URPVNêFK NRPXQLWiFK D SRGSRUX QiVWURMĤ XPRåĖXMtFtFK DSOLNDFL ]iNRQD
RVRFLiOQtFKVOXåEiFKDGDOãtFKSUiYQtFKQRUHP3URMHNWMHXNRQþHQDYêGDMHE\O\SURSODFHQ\YHYêãL
.þ


X 9ê]YD þ  ± DORNDFH Yê]Y\    .þ  SURMHNW NWHUê UHDOL]XMH$JHQWXUD SUR VRFLiOQt
]DþOHĖRYiQtYURPVNêFKORNDOLWiFKYHYêãL.þ3URMHNWMH]DPČĜHQQDV\VWpPRYRXSRGSRUX
VRFLiOQtFK VOXåHE D VXEMHNWĤ SĤVREtFtFK Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK URPVNêFK ORNDOLWiFK D SRGSRUX
QiVWURMĤNUR]YRMLVRFLiOQtLQWHJUDFH±MHGQiVHRQDYD]XMtFtSURMHNW

X 9ê]YD þ  ± DORNDFH Yê]Y\    .þ Yê]YD MH XUþHQD SUR REFH
D]DPČĜHQDQDĜHãHQtVLWXDFHYVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFK7DWRYê]YDMHQDYi]iQDQDLQYHVWLþQt
SRGSRUXYUiPFL,QWHJURYDQpKRRSHUDþQtKRSURJUDPXREODVWLLQWHUYHQFHStVPHQRE .
E\ORSRGSRĜHQRSURMHNWĤYFHONRYpYêãL.þDY\SODFHQR.þ

,232EODVWSRGSRU\DNWLYLWDE
,QYHVWLþQtSRGSRUDSĜL]DMLãWČQtGRVWXSQRVWLWDNRYêFKVOXåHENWHUpXPRåQtQiYUDWSĜtVOXãQtNĤQHMYtFH
RKURåHQêFKVRFLiOQČY\ORXþHQêFKURPVNêFKORNDOLW]SČWQDWUKSUiFHDGRVSROHþQRVWL

X 9ê]YD þ  D QDYD]XMtFt Yê]YD þ   GR SURVLQFH  E\OR Y WpWR DNWLYLWČ YêEČURYRX NRPLVt
VFKYiOHQRSURMHNWĤVFHONRYêPLQiURN\.þ=WČFKWRSURMHNWĤMHYUHDOL]DFL Y\GiQR
5R]KRGQXWtRSRVN\WQXWtGRWDFH YREMHPX.þ

'RWDþQtĜt]HQt0369YREODVWLSRGSRU\URGLQ\

0369  Y  UiPFL  GRWDFt ]H VWiWQtKR UR]SRþWX URYQČå ¿QDQFRYDOR QH]LVNRYp
RUJDQL]DFH Y REODVWL SRGSRU\ URGLQ\ 'RWDþQt SURJUDP Y REODVWL SRGSRU\ URGLQ\
UR]GČOXMH QHLQYHVWLþQt GRWDFH QD SRGSĤUQp DNWLYLW\ SUR URGLQ\ D WR MDN URGLQ\
YãHREHFQČ WDN ~åHML Y\PH]HQp FtORYp VNXSLQ\ MDNR MVRX URGLQ\ RKURåHQp URGLQ\
þL URGLQ\ VH VSHFL¿FNRX SRWĜHERX 3URJUDP MH UR]GČOHQ GR WĜt GRWDþQtFK REODVWt
9 SUYQt REODVWL MVRX SRGSRURYiQ\ SUHYHQWLYQt DNWLYLW\ VPČĜXMtFt N SĜHGFKi]HQt
QHJDWLYQtFK MHYĤ Y URGLQiFK ]HMPpQD SDN WUpQLQNRYp SRUDGHQVNp D Y]GČOiYDFt
DNWLYLW\ ]DPČĜHQp QD URGLþH &tOHP SRGSRU\ Y GUXKp GRWDþQt REODVWL MH SRVN\WQRXW
NRPSOH[Qt SRPRF URGLQiP V GČWPL NWHUp VH PRKRX RFLWQRXW QHER VH RFLWDMt
Y RKURåHQt D SĜHGFKi]HW MHKR SĜtSDGQpPX SURKOXERYiQt 7ĜHWt GRWDþQt REODVW VL NODGH ]D FtO
LQLFLRYDW]DYiGČQtQRYêFKGRVXGQHY\]NRXãHQêFKQHERPiORY\XåtYDQêFKPHWRGSĜtPpSUiFH
V URGLQDPL 9 URFH  E\OD Y UiPFL GRWDþQtKR SURJUDPX UR]GČOHQD þiVWND SĜLEOLåQČ  
.þ


9\QDORåHQp¿QDQþQtSURVWĜHGN\GOHGRWDþQtFKREODVWt
, 3UHYHQWLYQtSURJUDP\QDSRGSRUXURGLQ\±.þ
,,3RGSRUDURGLQYDJHQGČVRFLiOQČSUiYQtRFKUDQ\GČWt±.þ
,,,=DYiGČQtQRYêFKDLQRYRYDQêFKSRVWXSĤDPHWRGGRSĜtPpSUiFHVURGLQDPLMHMLFKSLORWQtRYČĜHQt
±.þ

2EODVWQHSRMLVWQêFKVRFLiOQtFKGiYHNDVRFLiOQtSUiFH
'DOãtP QiVWURMHP VRFLiOQt SRPRFL SUR REODVW VRFLiOQtKR ]DþOHĖRYiQt MVRX MHGQRWOLYp
V\VWpP\
QD
D

QHSRMLVWQêFK

RVRE\
MHMLFK

RKURåHQp
LQWHJUDFL

=

VRFLiOQtFK

GiYHN

VRFLiOQtP

Y\ORXþHQtP

QHER

ERMH

H[WUHPLVPX

SRKOHGX

7\WR

SURWL

V\VWpP\
QD

MVRX

PM

RVRE\
VH

WDNp

]DPČĜHQ\

VRFLiOQČ

Y\ORXþHQp

WDN

MHGQi

R

RVRE\

EH]SĜtVWĜHãtDRRVRE\YVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFKNWHUpVHþDVWRVWiYDMtREMHNWHP]iMPX
H[WUHPLVWLFNêFKDNWLYLW1DPLPRĜiGQRXRNDPåLWRXSRPRF]GĤYRGXVRFLiOQtKRY\ORXþHQt RGVW
]iNRQD6ERSRPRFLYKPRWQpQRX]L E\ODY\SODFHQDþiVWND.þ.

0LQLVWHUVWYRNXOWXU\
5ROH0LQLVWHUVWYDNXOWXU\NĜHãHQtSUREOHPDWLN\H[WUHPLVPXSURMHYĤUDVLVPXD[HQRIRELHVSRþtYi
YêKUDGQČYREODVWLSUHYHQFH6SHFL¿FN\]DPČĜHQpLQVWLWXFHMLPLåMVRXPX]HDJDOHULHDSDPiWQtN\
QDSĜ0X]HXPURPVNpNXOWXU\3DPiWQtN7HUH]tQ3DPiWQtN/LGLFH RUJDQL]XMtVHPLQiĜHSĜHGQiãN\
DVHWNiQtVåLMtFtPLSDPČWQtN\XGiORVWtNWHUpSURMHY\UDVLVPXDHWQLFNpQHVQiãHQOLYRVWLYQHGiYQp
PLQXORVWLQHMHQGRNXPHQWXMtDOHLSĜLSRPtQDMtDYDUXMtSĜHGMHMLFKQHEH]SHþtP

2EODVWFtUNYtDQiERåHQVNêFKVSROHþQRVWt
0LQLVWHUVWYRNXOWXU\YURFHYUiPFLVYpDJHQG\UHJLVWUDFHFtUNYtDQiERåHQVNêFKVSROHþQRVWt
D VYD]Ĥ FtUNYt D QiERåHQVNêFK VSROHþQRVWt D HYLGHQFH SUiYQLFNêFK RVRE QH]D]QDPHQDOR åiGQp
SUREOpP\VH[WUHPLVWLFNêPLUDVLVWLFNêPLQHER[HQRIREQtPLSURMHY\UHJLVWURYDQêFKþLHYLGRYDQêFK
VXEMHNWĤ QHER MHMLFK SĜHGVWDYLWHOĤ 5RYQČå QHMVRX ]QiP\ åiGQp LQIRUPDFH RKOHGQČ SURMHYĤ
DQWLVHPLWLVPXLVOiPRIRELHþL]QHXåtYiQtSRþtWDþRYpVtWČLQWHUQHWDãtĜHQtQHQiYLVWLDH[WUHPLVWLFNêFK


LGHRORJLt9UiPFLUHJLVWUDþQtKRVSUiYQtKRĜt]HQt0LQLVWHUVWYRNXOWXU\]MLãĢXMHLQIRUPDFHRSĜtSDGHFK
H[WUHPLVWLFNêFK [HQRIRELtFK UDVLVWLFNêFK þL MLQêFK QHEH]SHþQêFK SURMHYHFK VNXSLQ XFKi]HMtFtFK
VH R UHJLVWUDFL ýLQQRVW QHUHJLVWURYDQêFK QiERåHQVNêFK VNXSLQ 0LQLVWHUVWYR NXOWXU\ QHVOHGXMH
1HQt RSUiYQČQR PRQLWRURYDW DQL þLQQRVW UHJLVWURYDQêFK FtUNYt D QiERåHQVNêFK VSROHþQRVWt -H
YãDNSRYLQQRUHDJRYDWQDSRGQČW\NWHUpE\GRNOiGDO\MHMLFKQHEH]SHþQRXDSURWL]iNRQQRXþLQQRVW
DWRQHMSUYHYê]YRXNMHMtPXRGVWUDQČQt-HVWOLåHYãDNLQDGiOHFtUNHYQHERQiERåHQVNiVSROHþQRVW
Y WDNRYpþLQQRVWLSRNUDþXMH0LQLVWHUVWYRNXOWXU\]DKiMtĜt]HQtR]UXãHQtMHMtUHJLVWUDFH

'RWDþQtSURJUDP\Y\KODãRYDQpRGERUHPFtUNYtQHMVRXSULPiUQČ]DPČĜHQ\QDERMSURWLH[WUHPLVPX
þL [HQRIRELL PDMt YãDN ]D FtO ]Y\ãRYDW LQIRUPRYDQRVW YHĜHMQRVWL R QiERåHQVNp REODVWL YþHWQČ
QiERåHQVWYtMLQêFKQiURGĤDHWQLFNêFKVNXSLQQDSRPiKDMtWDNRGERXUiYDWSĜHGVXGN\DWtPPRKRX
YHVYêFKGĤVOHGFtFKSĜLVStYDWNSRWtUiQtQHJDWLYQtFKVSROHþHQVNêFKMHYĤMDNRMVRXSURMHY\UDVLVPX
D[HQRIRELH

9 URFH  E\OR RGERUHP FtUNYt SRGSRĜHQR  SURMHNWĤ VH]QDPXMtFtFK YHĜHMQRVW V åLGRYVNêP
QiERåHQVWYtP NXOWXURX D WUDGLFHPL 3URMHNW\ SUH]HQWRYDO\ åLGRYVNRX NXOWXUX DOH Wpå SĜLSRPtQDO\
WUDJLFNp PRPHQW\ ] åLGRYVNêFK GČMLQ KRORFDXVW  3RVN\WQXWi GRWDFH þLQLOD FHONHP   .þ
'iOHE\O¿QDQþQČSRGSRĜHQGRNXPHQWiUQt¿OPÄěHFNRNDWROtFLYýHVNpUHSXEOLFHFtUNHYSXWXMtFt³
SĜHGVWDYXMtFt]iNODGQtREODVWLåLYRWDěHFNRNDWROLFNpFtUNYHYýHVNpUHSXEOLFH1DWYRUEX¿OPXE\OD
SRVN\WQXWDGRWDFHYHYêãL.þ

2EODVWPpGLtDDXGLRYL]H
9 UiPFL GRWDþQtKR SURJUDPX SRGSRUD UR]ãLĜRYiQt D SĜLMtPiQt LQIRUPDFt Y MD]\FtFK QiURGQRVWQtFK
PHQãLQE\ORSRGSRURYiQRY\GiYiQtSHULRGLFNpKRWLVNXDSURYR]RYiQtUR]KODVRYpKRDWHOHYL]QtKR
Y\VtOiQtYMD]\FHQiURGQRVWQtFKPHQãLQSRSĜãtĜtFtKRLQIRUPDFHRWČFKWRPHQãLQiFK9URFH
E\ODQDSRGSRUXMHGQRWOLYêFKSURMHNWĤUR]GČOHQDþiVWND.þ

2EODVWUHJLRQiOQtDQiURGQRVWQtNXOWXU\
0LQLVWHUVWYRNXOWXU\SURVWĜHGQLFWYtPGRWDþQtFKSURJUDPĤSRGSRUXMHQČNWHUpNXOWXUQtDNFHDþLQQRVWL


MHMLFKåFtOHPMHNXOWLYRYDWVSROHþQRVW]HMPpQDFHVWRXSR]QiYiQtNXOWXUUĤ]QêFKQiURGQRVWtDHWQLFNêFK
VNXSLQ9UiPFLYêEČURYêFKGRWDþQtFKĜt]HQt]tVNiYDMt¿QDQþQtSURVWĜHGN\SĜtVOXãQtFLQiURGQRVWQtFK
PHQãLQåLMtFtFKYýHVNpUHSXEOLFHQDUR]YRMVYpNXOWXU\DNXOWXUQtFKDNWLYLWVSHFLiOQtGRWDþQtSURJUDP
MHXUþHQQDSRGSRUXLQWHJUDFHSĜtVOXãQtNĤURPVNpNRPXQLW\

9 UiPFL SURJUDPX QD SRGSRUX NXOWXUQtFK DNWLYLW QiURGQRVWQtFK PHQãLQ åLMtFtFK Y ýHVNp UHSXEOLFH
E\O\LQDGiOHSRGSRURYiQ\SURMHNW\þHVNêFKREþDQĤQiURGQRVWLEXOKDUVNpFKRUYDWVNpPDćDUVNp
QČPHFNp SROVNp URPVNp UXVNp UXVtQVNp ĜHFNp VORYHQVNp VUEVNp XNUDMLQVNp D Wpå SURMHNW\
åLGRYVNp NXOWXU\ 'RWDFH E\O\ SRVN\WRYiQ\ L QD NXOWXUQt PXOWLHWQLFNp DNFH NWHUp SĜLVStYDMt
N Y]iMHPQpPX SR]QiYiQt UĤ]QêFK QiURGQRVWQtFK NXOWXU 7tP VH VQDåt SĜHGFKi]HW [HQRIREQtP
MHYĤP9URFHE\ORYWRPWRSURJUDPXSRGSRĜHQRSURMHNWĤQDNWHUpE\ODSRVN\WQXWDGRWDFH
YFHONRYpYêãL.þ

0LQLVWHUVWYR NXOWXU\ NDåGRURþQČ Y\KODãXMH GRWDþQt SURJUDP ]DPČĜHQê QD SRGSRUX LQWHJUDFH
SĜtVOXãQtNĤURPVNpPHQãLQ\ 3URMHNW\SRGSRURYDQpYUiPFLWRKRWRSURJUDPXPRKRXEêW]DPČĜHQ\QD
XPČOHFNpNXOWXUQČY]GČOiYDFtDYêFKRYQpDNWLYLW\RGERUQpVWXGLHUR]ãLĜXMtFtSR]QiQtDSRGSRUXMtFt
EiGiQtRURPVNpNXOWXĜHWUDGLFtFKDKLVWRULLGRNXPHQWDþQtDHGLþQtþLQQRVWDPXOWLHWQLFNpNXOWXUQt
DNFH 9 URFH  E\OR Y WRPWR GRWDþQtP SURJUDPX SRGSRĜHQR  SURMHNWĤ FHONRYi þiVWND
SRVN\WQXWêFKGRWDFtþLQLOD.þ

2EODVWXPČQtOLWHUDWXU\DNQLKRYHQ
9 JHVFL XPČQt OLWHUDWXU\ D NQLKRYHQ MVRX SRVN\WRYiQ\ ¿QDQþQt SĜtVSČYN\ QD SRGSRUX UĤ]QêFK
NXOWXUQtFKSURMHNWĤYREODVWLW]YSURIHVLRQiOQtKRXPČQt-VRXSRGSRURYiQ\DNFHDDNWLYLW\NWHUpO]H
QD]YDWPXOWLHWQLFNêPL9URFHE\ODQDSĜtNODGSRVN\WQXWDGRWDFHYHYêãL.þQDIHVWLYDO
&RORXUVRI2VWUDYDDYHYêãL.þQDVRXYLVHMtFtDNFL)HVWLYDOYXOLFtFK

.DåGRURþQČ MH Y\KODãRYiQR GRWDþQt Ĝt]HQt .QLKRYQD  VWROHWt XUþHQp NQLKRYQiP ]DSVDQêP
YHYLGHQFL0LQLVWHUVWYDNXOWXU\GOH]iNRQDþ6E NQLKRYQt]iNRQ -HGQtP]GRWDþQtFK
RNUXKĤMHSRGSRUDSUiFHVQiURGQRVWQtPLPHQãLQDPLDLQWHJUDFHFL]LQFĤ)LQDQþQtSURVWĜHGN\MVRX
åDGDWHOĤP W]Q NQLKRYQiP HYLGRYDQêP GOH YêãH ]PtQČQpKR ]iNRQD D REþDQVNêP VGUXåHQtP


SRGOH ]iNRQD þ  6E MHMLFKå ~þHOHP MH NQLKRYQLFNi D LQIRUPDþQt þLQQRVW þL MHMt SRGSRUD 
SRVN\WRYiQ\QDUHDOL]DFLEHVHGDYêVWDYVFtOHPSR]QiYiQtMLQêFKNXOWXUDQDQiNXS\NQLKRYQtFK
IRQGĤSURQiURGQRVWQtPHQãLQ\'RWDFHMVRXSRVN\WRYiQ\YQiYD]QRVWLQDQDĜt]HQtYOiG\þ
6E NWHUêP VH VWDQRYt SUDYLGOD SUR SRVN\WRYiQt GRWDFt QD SRGSRUX NQLKRYHQ 9 URFH  E\OD
SRVN\WQXWDGRWDFHRFHONRYpPREMHPX.þQDSRGSRUXSURMHNWĤ]DPČĜHQêFKQDSR]QiYiQt
MLQêFKNXOWXUDQDQiNXSNQLKRYQtKRIRQGXSURQiURGQRVWQtPHQãLQ\VWtPåHGDOãtSURVWĜHGN\E\O\
Y\QDORåHQ\QDSURMHNW\QDSRGSRUXþWHQtDþWHQiĜVWYtNWHUpPDMtSĜLVStYDWNHNXOWLYDFLRVREQRVWL

2EODVWRFKUDQ\PRYLWpKRNXOWXUQtKRGČGLFWYtPX]HtDJDOHULt
'R SĤVREQRVWL RGERUX RFKUDQ\ PRYLWpKR NXOWXUQtKR GČGLFWYt PX]Ht D JDOHULt VSDGi  VWiWQtFK
SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt  PX]Ht D JDOHULt 3URJUDPRYČ VH SUREOHPDWLNRX H[WUHPLVPX ]DEêYDMt
SĜHGHYãtP0X]HXPURPVNpNXOWXU\3DPiWQtN7HUH]tQ3DPiWQtN/LGLFH RGURNXVSUDYXMt
L3DPiWQtNY/HWHFKD3LHWQtPtVWR/HåiN\ 

0X]HXPURPVNpNXOWXU\
0X]HXPURPVNpNXOWXU\MHVWiWQtSĜtVSČYNRYRXRUJDQL]DFtVHVtGOHPY%UQČ6\VWHPDWLFN\VHYČQXMH
GRNXPHQWDFLNXOWXU\GČMLQLVRXþDVQRVWLURPVNpKRHWQLND1D]iNODGČSĜHGPČWXKODYQtþLQQRVWLGDQp
]ĜL]RYDFtOLVWLQRXSĤVREtPX]HXPWDNpMDNRFHQWUXPPXOWLNXOWXUQtYêFKRY\VSROXSUDFXMHVHãNRODPL
YãHFK ~URYQt D W\SĤ D GDOãtPL Y]GČOiYDFtPL LQVWLWXFHPL SĜLVStYi N ERML SURWL UDVLVPX D [HQRIRELL
9HGOHVWiOpH[SR]LFHVH]QDPXMtFtVGČMLQDPL5RPĤDMHMLFKNXOWXURXYODVWQtYêVWDYQtþLQQRVWtDQD
QLVHYiåtFtFKGRSURYRGQêFKDNFtHGXNDWLYQtFKVSHFLDOL]RYDQêFKSURJUDPĤPX]HXPNDåGRURþQČ
YåG\EĜH]QDSRĜiGiSLHWQtVKURPiåGČQtNXFWČQtSDPiWN\GQHNG\E\OLYURFHY\SUDYHQL
]%UQDGR2VYČWLPLPRUDYãWt5RPRYp3UDYLGHOQČYQHGČOLQHMEOtåHGDWXVUSQDVHNRQiSLHWQt
VKURPiåGČQt Y PtVWHFK KURPDGQpKR KUREX REČWt W]Y FLNiQVNpKR WiERUD Y +RGRQtQČ X .XQãWiWX
OHVQt KĜELWRY äDORY  D QD KĜELWRYČ Y QHGDOHNp REFL ýHUQRYLFH X SDPČWQt GHVN\ 2EČ DNFH MVRX
UHÀHNWRYiQ\ PpGLL ~þDVWQt VH MLFK SUDYLGHOQČ Yê]QDPQp RVREQRVWL ] ĜDG UHJLRQiOQtFK L VWiWQtFK
SROLWLNĤDSĜHGVWDYLWHOĤNXOWXUQtFKDY]GČOiYDFtFKLQVWLWXFt



0X]HXPXNOiGiGRIRQGXStVHPQpKRPDWHULiOXPX]HMQtVEtUN\V\VWHPDWLFN\Y\KOHGiYDQp]SUiY\
RH[WUHPLVPXUDVLVPXDGLVNULPLQDFL]ZHERYêFKVWUiQHNþLVRFLiOQtFKVtWt'RWRKRWRIRQGXMVRX
XNOiGiQ\WDNpQDSĜWLVNRYLQ\H[WUHPLVWLFNêFKRUJDQL]DFtDKURPDGQpHPDLO\NWHUpMVRXSĜHSRVtOiQ\
QDDGUHVXPX]HD'tN\VOXåEČPRQLWRULQJWLVNXVHVKURPDåćXMtþOiQN\]PpGLtQDWRWRWpPD

-HGQtP]GORXKRGREČRGERUQČ]SUDFRYiYDQêFKWpPDWYPX]HXMHURPVNêKRORFDXVW6RXþiVWtVEtUN\
PX]HDMVRXYLGHRLDXGLR]i]QDP\UR]KRYRUĤVSDPČWQtN\VYČWRYpYiON\QD~]HPtGQHãQtýHVNp
UHSXEOLN\ 6ORYHQVNp UHSXEOLN\ L GDOãtFK HYURSVNêFK ]HPt NWHUp MVRX SRVN\WRYiQ\ Y]GČOiYDFtP
NXOWXUQtPLQVWLWXFtPLEDGDWHOĤP

0X]HXPURPVNpNXOWXU\PiWLWXOÄ(WKQLFIULHQGO\]DPČVWQDYDWHO³ XGČOXMHVSROHþQRVW,45RPDVHUYLV
]DURYQp]DFKi]HQtVHWQLFN\RGOLãQêPRE\YDWHOVWYHP DMHþOHQHP,QWHUQDWLRQDO&RDOLWLRQRI6LWHV
RI&LQVFLHQFH VYČWRYiVtĢRUJDQL]DFtSĜLSRPtQDMtFtERMSURWLGLVNULPLQDFL~WODNXDUDVLVPX D7KH
7DVN )RUFH IRU ,QWHUQDWLRQDO &RRSHUDWLRQ RQ +RORFDXVW (GXFDWLRQ 5HPHPEUDQFH DQG 5HVHDUFK
PH]LQiURGQtRUJDQL]DFHNHY]GČOiYiQtRKRORFDXVWX 

3DPiWQtN7HUH]tQ
3DPiWQtN7HUH]tQNDåGRURþQČSRĜiGiMHGQRGHQQtDYtFHGHQQtY]GČOiYDFtVHPLQiĜHSURåiN\VWXGHQW\
DSHGDJRJ\ ]ýHVNpUHSXEOLN\L]H]DKUDQLþt VH]DPČĜHQtPQDKLVWRULLKRORFDXVWXSUREOHPDWLNX
DQWLVHPLWLVPXUDVLVPXQHEH]SHþtQDFLVWLFNpLGHRORJLHMHMtFKSURMHYĤDLQWROHUDQFHYHVSROHþQRVWL
DWRYPLQXORVWLLYVRXþDVQRVWLQDSĜÄ-DNY\XþRYDWKRORFDXVWX³DÄ+RORFDXVWYHY]GČOiYiQt³GiOH
F\NO\ SĜHGQiãHN VHPLQiĜĤ GtOHQ D VRXWČåt SUR GČWL D POiGHå D EHVHG\ V SDPČWQtN\ Ä6YČGHFWYt
SDPČWQtNĤ³

3DPiWQtN/LGLFH
-DNR DNUHGLWRYDQi Y]GČOiYDFt LQVWLWXFH SRĜiGi 3DPiWQtN /LGLFH MLå RG URNX  NDåGRURþQČ
ĜDGXY]GČOiYDFtFKSURJUDPĤDDNWLYLWYþHWQČDNUHGLWRYDQêFKRGERUQêFKVHPLQiĜĤYUiPFLGDOãtKR
Y]GČOiYiQtSHGDJRJLFNêFKSUDFRYQtNĤNWHUpVLNODGRX]DFtOSĜLVSČWNYêFKRYČåiNĤYXYČGRPČOp
REþDQ\ FKiSDMtFtRWi]N\YODVWQtLGHQWLW\YODVWHQHFWYtDUDVLVWLFNêFKD[HQRIRELtFKSURMHYĤ


$NUHGLWRYDQp VHPLQiĜH XUþHQp SĜHYiåQČ SUR XþLWHOH GČMHSLVX YêFKRY\ N REþDQVWYt
D MLQêFK KXPDQLWQtFK Y\XþRYDFtFK SĜHGPČWĤ MVRX YČQRYDQp SUREOHPDWLFH QDFLVWLFNp
UHSUHVH þHVNRVORYHQVNpKR RGERMH D SHU]HNXFH þHVNRVORYHQVNêFK REþDQĤ Y SUYQt SRORYLQČ
 VWROHWt 1D VHPLQiĜtFK SĜHGQiãHMt SĜHGQt RGERUQtFL QD SUREOHPDWLNX PRGHUQtFK GČMLQ
¿QDQþQČ MVRX NDåGRURþQČ SRGSRĜHQ\ 0LQLVWHUVWYHP ãNROVWYt POiGHåH D WČORYêFKRY\ Y UiPFL
GRWDþQtKR SURJUDPX 3RGSRUD Y]GČOiYiQt Y MD]\FtFK QiURGQRVWQtFK PHQãLQ D PXOWLNXOWXUQt
YêFKRY\

1iURGQtPX]HXP1iSUVWNRYRPX]HXP
3UDåVNp 1iSUVWNRYR PX]HXP Pi MDNR MHGQX ] KODYQtFK þLQQRVWt VH]QDPRYiQt V NXOWXURX
QiERåHQVWYtPKLVWRULtDVRXþDVQRVWtQiURGĤDHWQLNMLQêFK]HPt]HMPpQDPLPRHYURSVNêFK9êFKRYD
SURWL UĤ]QêP IRUPiP H[WUHPLVPX MH YåG\ ]DKUQXWD D UHVSHNWRYiQD YH YãHFK YêVWXSHFK ]HMPpQD
WDPNGHMHRþHNiYiQRSĤVREHQtQDãNROQtGČWLDPOiGHå

0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
2EODVWY]GČOiYiQt
-XVWLþQt DNDGHPLH ]DãWtWLOD Y URFH  PLPR MLQp RUJDQL]RYiQt WČFKWR NXU]Ĥ VH Y]WDKHP
NH[WUHPLVPX
X'YDEČK\MHGQRGHQQtKRVHPLQiĜH EČKEĜH]QDEČK]iĜt QDWpPD1iVLOQiWUHVWQi
þLQQRVWSURMHGQiYDQiSĜHGRNUHVQtPLVRXG\2ERXEČKĤVH]~þDVWQLORFHONHP~þDVWQtNĤ

X 'YRXGHQQt VHPLQiĜ YH GQHFK    EĜH]QD QD WpPD 'RKRGD R YLQČ D WUHVWX 6HPLQiĜH VH
]~þDVWQLORFHONHP~þDVWQtNĤ

X'YRXGHQQtVHPLQiĜYHGQHFKEĜH]QDQDWpPD2SHUDWLYQČSiWUDFtSURVWĜHGN\NWHUpKR
VH]~þDVWQLORFHONHP~þDVWQtNĤ

X-HGQRGHQQtVHPLQiĜ9D]EDDYD]HEQt]DVHGiQtNWHUêVHNRQDOGXEQDD~þDVWQLORVHKRFHONHP
VRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ



7ĜtGHQQtVHPLQiĜ7UHVWQtĜiG

X9HGQHFKNYČWQDSUREČKOPH]LQiURGQtVHPLQiĜQDWpPD2UJDQL]RYDQê]ORþLQNWHUpKRVH
]~þDVWQLORVRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ

XâNROHQt1RYHODWUHVWQtKRĜiGXVHNRQDORYHGQHFKþHUYQDD]~þDVWQLORVHKRRVRE

X'YDMHGQRGHQQtVHPLQiĜH1iKUDGDãNRG\QHPDMHWNRYi~MPDEH]GĤYRGQpRERKDFHQtVHNRQDO\
YHGQHFK]iĜtSURVLQFH2ERXEČKĤVH]~þDVWQLORFHONHP~þDVWQtNĤ6HPLQiĜY3UD]H
E\ORWHYĜHQLSUR]iVWXSFH]ĜDGSROLFLH

X6HPLQiĜÒYRGGRURPLVWLN\VHNRQDOětMQDD~þDVWQLORVHKR]iVWXSFĤMXVWLFH

X6HPLQiĜ3UiYDSRãNR]HQpKRYWUHVWQtPĜt]HQtVHXVNXWHþQLOĜtMQDD~þDVWQLORVHKRRVRE

3URURNSOiQXMH-XVWLþQtDNDGHPLHPLPRMLQpW\WRNXU]\VHY]WDKHPNH[WUHPLVPX
X-HGQRGHQQtVHPLQiĜ9êVOHFK OHGQD 

X7ĜtGHQQtVHPLQiĜQDWpPD7UHVWQtĜiG OHGQD 

X6HPLQiĜ-XVWLFHDRFKUDQDSRãNR]HQêFKSURMHNW]HPt9±SURURND
X-HGQRGHQQtVHPLQiĜ7UHVWQtĜiG EĜH]QD 

X7ĜtGHQQtVHPLQiĜ7UHVWQtSUiYRKPRWQp EĜH]QD 

X-HGQRGHQQtVHPLQiĜHYUHJLRQHFKQDWpPD3UiYDSRãNR]HQpKRYWUHVWQtPĜt]HQt

X9HGUXKpSRORYLQČURNXSOiQXMH-XVWLþQtDNDGHPLHWĜLMHGQRGHQQtVHPLQiĜHXVSRĜiGDQpYH

VSROXSUiFLVÒVWDYHPSUiYDDWHFKQRORJLt3UiYQLFNpIDNXOW\0DVDU\NRY\XQLYHU]LW\Y%UQČQDWpPDWD
7UHVWQČSUiYQt DVSHNW\ N\EHUQHWLFNêFK ~WRNĤ D DNWLYQt REUDQ\ (OHNWURQLFNp GĤND]Qt SURVWĜHGN\
7\SLFNpIRUP\SRþtWDþRYpWUHVWQpþLQQRVWL

2EODVWOHJLVODWLYQt
=iNRQþ6E RPH]LQiURGQtMXVWLþQtVSROXSUiFLYHYČFHFKWUHVWQtFKQDE\O~þLQQRVWL
GQHOHGQD

=iNRQ R PH]LQiURGQt MXVWLþQt VSROXSUiFL YH YČFHFK WUHVWQtFK Y SUYp ĜDGČ XSUDYXMH SUREOHPDWLNX
VSROXSUiFHPH]LVWiW\YWUHVWQtFKYČFHFKGRVXGREVDåHQRXYWUHVWQtPĜiGX'iOH]iNRQREVDKXMH
L]FHODQRYRXSUiYQt~SUDYXDWRQDSĜtNODGVSROXSUiFHRUJiQĤýHVNpUHSXEOLN\DPH]LQiURGQtFK
WUHVWQtFKVRXGĤDPH]LQiURGQtFKWUHVWQtFKWULEXQiOĤ
,QIRUPDFHN]iNRQXþ6ERREČWHFKWUHVWQtFKþLQĤMVRX]PtQČQ\VDPRVWDWQČYNDSLWROH



3ĜHGPČWQê]iNRQWDN]DNRWYXMH]YOiãWQtSRVWXS\PH]LQiURGQtMXVWLþQtVSROXSUiFHXSUDYXMHRFKUDQX
LQIRUPDFt ]DVWRXSHQt ýHVNp UHSXEOLN\ Y (XURMXVWX IXQJRYiQt (YURSVNp MXVWLþQt VtWČ SĤVREHQt
VW\þQêFK VRXGFĤ D VW\þQêFK VWiWQtFK ]iVWXSFĤ D 6FKHQJHQVNê LQIRUPDþQt V\VWpP 'iOH ]iNRQ
RPH]LQiURGQtMXVWLþQtVSROXSUiFLYHYČFHFKWUHVWQtFKREVDKXMH~SUDYXMHGQRWOLYêFKIRUHPPH]LQiURGQt
MXVWLþQtVSROXSUiFHþL]YOiãWQtSRVWXS\PH]LQiURGQtMXVWLþQtVSROXSUiFHYHY]WD]tFKýHVNpUHSXEOLN\
V MLQêPL þOHQVNêPL VWiW\ (YURSVNp XQLH 6RXþDVQČ ]iNRQ LPSOHPHQWXMH MHGQRWOLYp SUiYQt DNW\
(YURSVNpXQLHXSUDYXMtFtQiVWURMHMXVWLþQtVSROXSUiFHNRQNUpWQČY\WYiĜHQtDIXQJRYiQtVSROHþQêFK
Y\ãHWĜRYDFtFKWêPĤSRVWXS\VRXYLVHMtFtVY\GiYiQtPDYêNRQHPHYURSVNpKR]DWêNDFtKRUR]ND]X
SĜtND] N ]DMLãWČQt KRGQRW\ QHER GĤND]QtKR SURVWĜHGNX SRVWXS\ SĜL X]QiQt D YêNRQX UR]KRGQXWt
XNOiGDMtFtFKQiKUDGQtRSDWĜHQt]DYD]EXSRVWXS\SĜLSĜHGFKi]HQtDĜHãHQtNRPSHWHQþQtFKVSRUĤ
SRVWXS\SĜLX]QiQtDYêNRQXUR]KRGQXWtNWHUiXNOiGDMtSHQČåLWRXVDQNFLQHERMLQpSHQČåLWpSOQČQt
DGDOãt

=SĜHVQČQtSUiYQt~SUDY\WêNDMtFtVHVSROXSUiFHPH]LVWiW\YWUHVWQtFKYČFHFKDMHMtGRSOQČQtRQRYp
SUiYQtLQVWLWXW\SRYHGHN]HIHNWLYQČQtWUHVWQtKRĜt]HQtPLPRMLQpLYSĜtSDGHFKWêNDMtFtFKVHWUHVWQêFK
þLQĤVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP

1iYUK]iNRQDNWHUêPVHPČQt]iNRQþ6ERWUHVWQtPĜt]HQtVRXGQtP WUHVWQtĜiG 
YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ ]iNRQ þ  6E WUHVWQt ]iNRQtN YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ D ]iNRQ þ  6E R WUHVWQt RGSRYČGQRVWL SUiYQLFNêFK RVRE D Ĝt]HQt SURWL
QLPYH]QČQt]iNRQDþ6EMHQ\QtSURMHGQiYiQ3RVODQHFNRXVQČPRYQRX
1iYUK WRKRWR ]iNRQD PLPR MLQp QRYHOL]XMH WUHVWQê þLQ SRStUiQt ]SRFK\EĖRYiQt VFKYDORYiQt
D RVSUDYHGOĖRYiQt JHQRFLGLD GOH   ]iNRQD þ  6E WUHVWQt ]iNRQtN NWHUê VH SĜtPR
GRWêNiSUREOHPDWLN\H[WUHPLVPX'OH]PtQČQpKRWUHVWQpKRþLQXNGRYHĜHMQČSRStUi]SRFK\EĖXMH
VFKYDOXMH QHER VH VQDåt RVSUDYHGOQLW QDFLVWLFNp NRPXQLVWLFNp QHER MLQp JHQRFLGLXP QHER MLQp
]ORþLQ\ QDFLVWĤ D NRPXQLVWĤ SURWL OLGVNRVWL EXGH SRWUHVWiQ RGQČWtP VYRERG\ QD ãHVW PČVtFĤ Då
WĜLOpWD&tOHPSĜHGPČWQpQRYHO\MHUR]ãtĜHQtVNXWNRYpSRGVWDW\QHERĢVHQRYČQHEXGHWUHVWQêþLQ
Y]WDKRYDWNURPČQDFLVWLFNpKRNRPXQLVWLFNpKRQHERMLQpKRJHQRFLGLDSRX]HQDMLQp]ORþLQ\QDFLVWĤ
DNRPXQLVWĤSURWLOLGVNRVWLDOHGOHQiYUKX]iNRQDQDQDFLVWLFNpNRPXQLVWLFNpQHERMLQp]ORþLQ\ proti
OLGVNRVWLQHERYiOHþQp]ORþLQ\QHER]ORþLQ\SURWLPtUX



6WiWQt]DVWXSLWHOVWYt
6WiWQt]iVWXSFLSRVWXSXMtSĜLY\ĜL]RYiQtYČFtWČFKWRWUHVWQêFKþLQĤSRGOHþOSRN\QXREHFQpSRYDK\
QHMY\ããtKRVWiWQtKR]iVWXSFHþRWUHVWQtPĜt]HQtYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ6WiWQtP
]iVWXSFĤP VH XNOiGi SĜL GR]RUX YH YČFHFK WUHVWQêFK þLQĤ VSiFKDQêFK ] QHQiYLVWQp SRKQXWN\
VSRþtYDMtFtYUDVRYpQiURGQRVWQtQiERåHQVNpDMLQpQHQiYLVWL>MPHQRYLWČRGVWQHERRGVW
StVPJ RGVWStVPI RGVWStVPH RGVWStVPF RGVW
StVPE RGVWStVPE RGVWQHERRGVWStVPE RGVWStVP
I RGVWStVPE RGVWQHERRGVWStVPE RGVWStVPE 
RGVWDRGVWRGVWStVPG RGVWStVPF 
RGVWStVPF RGVWStVPF RGVWStVPH D
WUHVWQtKR]iNRQtNX@SRSĜtSDGČLWUHVWQêFKþLQĤNGHWDWRSRKQXWND]QDNHPVNXWNRYpSRGVWDW\
QHQt>QDSĜWUHVWQtKR]iNRQtNX@DE\VH]YêãHQRXSR]RUQRVWtGEDOLQDSURYHGHQtYãHFK~NRQĤ
SRWĜHEQêFKNH]MLãWČQtSRKQXWN\SDFKDWHOH6DPRWQiH[LVWHQFHWRKRWRXVWDQRYHQtYUiPFLSRN\QX
REHFQpSRYDK\SRWYU]XMHåHSĜHVVNXWHþQRVWPDOpKRSURFHQWXiOQtKRSRGtOXWČFKWRWUHVWQêFKþLQĤ
YUiPFLFHONRYpKRQiSDGXMVRXSRVWXS\VWiWQtFK]iVWXSFĤYWČFKWRSĜtSDGHFKSRYDåRYiQ\]DMHGQX
]SULRULWVWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYt

-H ]DYHGHQD D XSODWĖRYiQD LQIRUPDþQt SRYLQQRVW QLåãtFK VWiWQtFK ]DVWXSLWHOVWYt YĤþL
1HMY\ããtPXVWiWQtPX]DVWXSLWHOVWYtMDNRIRUPDNRQWURO\DQiVOHGQpKRPHWRGLFNpKRYHGHQtXUDVRYČ
PRWLYRYDQêFKWUHVWQêFKþLQĤ.RQNUpWQČYVRXODGXVSRN\QHPREHFQpSRYDK\QHMY\ããtKRVWiWQtKR
]iVWXSFHþRLQIRUPDFtFKYH]QČQtSR]GČMãtFK]PČQMHQLåãtPVWiWQtP]DVWXSLWHOVWYtP
XORåHQD SRYLQQRVW LQIRUPRYDW RGERU WUHVWQtKR Ĝt]HQt 1HMY\ããtKR VWiWQtKR ]DVWXSLWHOVWYt R QiSDGX
WUHVWQêFKþLQĤVSiFKDQêFK]QiURGQRVWQtUDVRYpQiERåHQVNpQHERSROLWLFNpQHERMLQpQHQiYLVWQp
SRKQXWN\DY\åiGDMtOLVLGDOãtLQIRUPRYiQtLR]SĤVREXY\Ĝt]HQtYČFLNRQDMtOLĜt]HQtYSUYQtPVWXSQL
7tPWR MH WHG\ ]DEH]SHþRYiQD NRQWUROD SRVWXSX VWiWQtFK ]iVWXSFĤ QLåãtFK VWiWQtFK ]DVWXSLWHOVWYt
UHVS PRåQRVW ]tVNiQt SR]QDWNĤ ]D ~þHOHP VMHGQRFHQt UR]KRGRYDFt SUD[H QD XYHGHQpP ~VHNX
þLQQRVWLYUiPFLFHOpVRXVWDY\VWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYt



-LåGĜtYHE\ORSĜLMDWRRSDWĜHQtQHMY\ããtKRVWiWQtKR]iVWXSFHþSRGOHQČKRåGRãORLNH]Ĝt]HQt
IXQNFHQiURGQtKRNRUHVSRQGHQWDDMHKRH[SHUWQtKRWêPXVSĤVREQRVWtSURH[WUHPLVPXV1iURGQt
NRUHVSRQGHQW D MHKR H[SHUWQt WêP MVRX QD VYČĜHQpP ~VHNX JDUDQW\ PH]LUHVRUWQt VSROXSUiFH
VSROXSUiFHVH]DKUDQLþtPDQDO\]XMtMXGLNDWXUXDRGERUQpþOiQN\SRGtOHMtVHQD]SUDFRYiQtGRWD]QtNĤ
Y]GČOiYDFtFKDNWLYLWiFK]HMPpQD]DMLãĢRYDQêFK-XVWLþQtDNDGHPLtGiOHVHSRGtOHMtQDYQLWURUHVRUWQtFK
SRUDGiFKVSHFLDOLVWĤDSRGREQêFKDNFtFKD~þDVWQtVHQHERQDYUKXMt~þDVWQDNRQIHUHQFtFK9URFH
 E\OR Y\GiQR QRYp UHVS UHYLGRYDQp RSDWĜHQt QHY\ããtKR VWiWQtKR ]iVWXSFH þ  NWHUp
VHWêNiQiURGQtFKNRUHVSRQGHQWĤDMHMLFKH[SHUWQtFKWêPĤ)XQNFHQiURGQtKRNRUHVSRQGHQWDSUR
H[WUHPLVPXVMHNRQ]LVWHQWQČ]DFKRYiQD

=LQFLDWLY\QiURGQtKRNRUHVSRQGHQWDSURH[WUHPLVPXVDMHKR]iVWXSFHMHRGURNXY\WYiĜHQ
a publikován %XOOHWLQ QiURGQtKR NRUHVSRQGHQWD MDNR LQIRUPDþQt SODWIRUPD N MHPX VYČĜHQp
DJHQGČ SRVN\WXMtFt UHOHYDQWQt VSROHKOLYp D VUR]XPLWHOQp LQIRUPDFH NWHUp MVRX Y\XåLWHOQp
Y SĜtPpP YêNRQX SĤVREQRVWL X MHGQRWOLYêFK VWXSĖĤ VWiWQtKR ]DVWXSLWHOVWYt %XOOHWLQ REVDKXMH
]HMPpQDSĜHKOHGDDQRWDFHSĜHGSLVĤSXEOLNRYDQêFKYH6EtUFH]iNRQĤD6EtUFHPH]LQiURGQtFK
VPOXY SĜHKOHG D DQRWDFH SĜHGSLVĤ SXEOLNRYDQêFK 1HMY\ããtP VWiWQtP ]DVWXSLWHOVWYtP SĜHKOHG
DDQRWDFHMXGLNDWXU\1HMY\ããtKRVRXGXÒVWDYQtKRVRXGX(YURSVNpKRVRXGXSUROLGVNiSUiYD
D REHFQêFK WX]HPVNêFK VRXGĤ L QHSXEOLNRYDQêFK Y R¿FLiOQtFK VEtUNiFK SĜHKOHG D DQRWDFH
SXEOLNRYDQêFK NQLK þDVRSLVHFNêFK SĜtVSČYNĤ D RGERUQêFK PDWHULiOĤ VWiWQtFK L QHVWiWQtFK
LQVWLWXFt SĜHKOHG D DQRWDFH SĜLSUDYRYDQêFK D XVNXWHþQČQêFK WX]HPVNêFK D ]DKUDQLþQtFK
Y]GČOiYDFtFKDSUDFRYQtFKDNFtSĜHKOHGXåLWHþQêFKNRQWDNWĤQDVSROXSUDFXMtFtLQVWLWXFHPLPR
VWiWQt]DVWXSLWHOVWYt%XOOHWLQEXGHYHOHNWURQLFNpIRUPČSUDYLGHOQČ]DVtOiQRNUHVQtPNUDMVNêP
D YUFKQtP VWiWQtP ]DVWXSLWHOVWYtP D URYQČå Y\YČãRYiQ D DUFKLYRYiQ QD H[WUDQHWX VWiWQtKR
]DVWXSLWHOVWYtSURYR]RYDQpKR1HMY\ããtPVWiWQtP]DVWXSLWHOVWYtP-HXUþHQSRX]HSURVOXåHEQt
SRWĜHEXVWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYt%XOOHWLQREVDKXMHVRXKUQQpLQIRUPDFHYåG\]DXUþLWpVOHGRYDQp
REGREt9URFHE\O\SXEOLNRYiQ\SUYQtGYČþtVOD%XOOHWLQX

9URFHVHWDNp]DþDORVSĜtSUDYRXSURMHNWXDNWXDOL]RYDQpKRNRQWDNWQtKRVH]QDPXVWiWQtFK
]iVWXSFĤ]FHOpVRXVWDY\VWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYtNWHĜtVHSURIHVQČ]DPČĜXMtQDREODVWLDJHQG\
QiURGQtKRNRUHVSRQGHQWDYþHWQČREODVWLH[WUHPLVPX8YHGHQêVH]QDPEXGHY\XåtYiQN]DVtOiQt
DQDO\WLFNêFK OHJLVODWLYQtFK D PHWRGLFNêFK PDWHULiOĤ ]SUDFRYDQêFK QiURGQtP NRUHVSRQGHQWHP


]DVtOiQtQDEtGHNQDWX]HPVNpD]DKUDQLþQtY]GČOiYDFtDNFHUHJLVWURYDQpQiURGQtPNRUHVSRQGHQWHP
UHVS Wpå ]iYČUHþQêFK ]SUiY R QLFK ]DVtOiQt QDEtGHN ~þDVWL Y SUDFRYQtFK RUJiQHFK WX]HPVNêFK
D]DKUDQLþQtFKLQVWLWXFtFKVSROXSUDFXMtFtFKVQiURGQtPNRUHVSRQGHQWHPUHVSWpå]iYČUHþQêFK]SUiY
RQLFK]tVNiQtSĜtPêFKSR]QDWNĤ]HVRXVWDY\VWiWQtKR]DVWXSLWHOVWYtNH]SUDFRYiQtDQDO\WLFNêFK
OHJLVODWLYQtFKDPHWRGLFNêFKPDWHULiOĤQiURGQtPNRUHVSRQGHQWHP

5RYQČå Y URFH  Y\XåtYDOL VWiWQt ]iVWXSFL PHWRGLFNê QiYRG SUR VWiWQt ]iVWXSFH N SRVWLKX
WUHVWQêFKþLQĤVSRMHQêFKVH[WUHPLVPHPNWHUêE\OMDNRXFHOHQêPDWHULiOSRVWLKXMtFtH[WUHPLVPXV
]SRKOHGXþLQQRVWLVWiWQtKR]iVWXSFHYWUHVWQtPĜt]HQtY\KRWRYHQ1HMY\ããtPVWiWQtP]DVWXSLWHOVWYtP
YURFHSĜLþHPåYQČPE\OD]RKOHGQČQDMLåWHKG\SĜLSUDYRYDQiUHNRGL¿NDFHWUHVWQtKRSUiYD
KPRWQpKR3ĜHGPČWQêPHWRGLFNêQiYRGREVDKXMHMDNREHFQê~YRGDWHRUHWLFNpVRXYLVORVWLYþHWQČ
Y\PH]HQt SRMPĤ WDN L DNWXiOQt VLWXDFL Y REODVWL H[WUHPLVPX Y ýHVNp UHSXEOLFH %\OD Y\WYRĜHQD
SUDNWLFNiSRPĤFNDYQtåVHVWiWQt]iVWXSFHVQDGQR]RULHQWXMHDYQtåQDMGHRGSRYČGLQD]iNODGQt
RWi]N\ VSRMHQp V DSOLNDFt WUHVWQtKR SUiYD QD ]MLãWČQê VNXWNRYê GČM 3ĜHGPČWQê PHWRGLFNê QiYRG
E\O HOHNWURQLFN\ UR]HVtOiQ GR FHOp VRXVWDY\ VWiWQtKR ]DVWXSLWHOVWYt RGND] QD QČM E\O GiYiQ
QD Y]GČOiYDFtFK VHPLQiĜtFK SUR VWiWQt ]iVWXSFH D Q\Qt MH XPtVWČQ Wpå QD H[WUDQHWX VWiWQtKR
]DVWXSLWHOVWYtSURYR]RYDQpKR1HMY\ããtPVWiWQtP]DVWXSLWHOVWYtP

3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåED
ěHGLWHOVWYt3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåE\SUĤEČåQČVOHGXMHVLWXDFLYREODVWHFKSUREDþQtFKDPHGLDþQtFK
þLQQRVWtSRVN\WRYDQêFKYSĜtSDGHFKH[WUHPLVWLFN\PRWLYRYDQêFKWUHVWQêFKþLQĤ±DWRYþHWQČY\XåtYiQt
DOWHUQDWLYQtFKSRVWXSĤDWUHVWĤSURW\WRSDFKDWHOH3UDFRYQtFL306VSDFKDWHOLDREČĢPLH[WUHPLVWLFN\
PRWLYRYDQêFKWUHVWQêFKþLQĤSUDFXMtMDNYSUĤEČKXSĜtSUDYQpKRĜt]HQtDĜt]HQtSĜHGVRXGHP ]HMPpQD
YUiPFL]SUDFRYiQt]SUiY\SĜHGUR]KRGQXWtP DGiOHYSUĤEČKXY\NRQiYDFtKRĜt]HQtYUiPFLYêNRQX
DOWHUQDWLYQtFK WUHVWĤ ]HMPpQD WUHVWX REHFQČ SURVSČãQêFK SUDFt YêNRQX XORåHQpKR GRKOHGX WUHVWX
GRPiFtKRYČ]HQtDYSĜtSDGČPODGLVWYêFKSDFKDWHOĤYUiPFLYêFKRYQêFKDWUHVWQtFKRSDWĜHQt

306ý5VHDNWLYQČSRGtOtQDDNUHGLWDþQtPDGRWDþQtPĜt]HQt06SXUþHQpPSURSUREDþQtSURJUDP\
SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH$NUHGLWRYDQp SUREDþQt SURJUDP\ QHMVRX VLFH VSHFL¿FN\ ]DPČĜHQ\ QD
REODVWY\YROiQt]PČQ\H[WUHPLVWLFNêFKSURMHYĤYFKRYiQtPODGLVWYpKRYČWãLQDSURJUDPĤWHQWRW\S


SURYLQČQtXPODGLVWYpKRGRNRQFHSRYDåXMH]DNRQWUDLQGLNDFLSUR]DĜD]HQtPODGLVWYpKRSDFKDWHOH
GR SURJUDPX SĜHVWR QČNWHUp ] QLFK SURVWĜHGQLFWYtP NRJQLWLYQČ EHKDYLRUiOQtKR SĜtVWXSX XVLOXMt
R Y\YROiQt ]PČQ\ GHOLNYHQWQtKR FKRYiQt PODGLVWYpKR SDFKDWHOH 3ĜtNODGHP WDNRYpKR SUREDþQtKR
SURJUDPX MH 8þHEQt SURJUDP ± PODGLVWYt 9 UiPFL SUREtKDMtFtKR SURMHNWX 5R]YRM SUREDþQtFK
D UHVRFLDOL]DþQtFK SURJUDPĤ ± SRVtOHQt SUHYHQFH D RFKUDQ\ VSROHþQRVWL SĜHG RSDNRYiQtP
WUHVWQpþLQQRVWLNWHUêUHDOL]XMH306VSDUWQHU\YUiPFL3URJUDPĤãYêFDUVNRþHVNpVSROXSUiFH
VH SĜLSUDYXMH UR]ãtĜHQt WRKRWR DNUHGLWRYDQpKR SUREDþQtKR SURJUDPX GR YãHFK VRXGQtFK RNUHVĤ
ý5SĜLþHPåMHSOiQRYiQDLQRYDFHWRKRWRSURJUDPX±SRVtOHQtMHKRLQGLYLGXiOQtFKDVSHNWĤDMHKR
UR]ãtĜHQtRSUiFLVURGLQRXSDFKDWHOH

306 ý5 Y UiPFL VYp SUD[H SRNUDþXMH YH Y\XåtYiQt VOXåE\ 0HQWRU  DOWHUQDWLYQt ]SĤVRE SUiFH
VSĜtVOXãQtN\URPVNpHWQLFNpPHQãLQ\IRUPRXPHQWRULQJX7HQWRSRVWXSVHYHOPLRVYČGþLO3UDFRYQtFL
306 Y\XåtYDMt VOXåHE Y\ãNROHQêFK SĜtVOXãQtNĤ URPVNpKR HWQLND NWHĜt MLP ]SURVWĜHGNRYiYDMt
VSROXSUiFLVURPVNêPLSDFKDWHOLRGVRX]HQêPLNDOWHUQDWLYQtPWUHVWĤP

(IHNWLYLWDLQWHUYHQFtVPČĜXMtFtFKN]DPH]HQtRSDNRYiQtWUHVWQpþLQQRVWLVSRMHQêPLVH[WUHPLVWLFNêPL
SURMHY\DWR]HMPpQDXRVREPODGLVWYêFKQHERRVREEOt]NêFKYČNXPODGLVWYêPþLPODGêFKGRVSČOêFK
MHSRGOHGRVWXSQêFK]NXãHQRVWt]H]DKUDQLþtYêUD]QČRYOLYQČQD~]NRXVRXþLQQRVWtSROLFLHVWiWQtFK
]iVWXSFĤVRXGFĤSUREDþQtFKSUDFRYQtNĤDSRVN\WRYDWHOĤVRFLiOQtFKDGDOãtFKVOXåHE-HGQRX
]PRåQêFKFHVWĜHãHQtMHUHDOL]DFHNRQNUpWQtFKSURMHNWĤYUiPFLNWHUêFKE\E\ODGHWDLOQČPDSRYiQD
SRWĜHEQi ORNDOLWD GH¿QRYiQ SUR¿O SDFKDWHOH WRKRWR W\SX WUHVWQp þLQQRVWL D VSROHþQČ E\ SDN E\OD
Y\EUiQD PRåQi VWUDWHJLH ĜHãHQt NULPLQDOLW\ YêãH XYHGHQpKR W\SX 306 Y SĜtSDGHFK PODGLVWYêFK
SDFKDWHOĤSURVD]XMHWHQWRSRVWXSYUiPFLÄWêPĤSURPOiGHå³YMHGQRWOLYêFKVRXGQtFKRNUHVHFK

$NWLYLWRX306VRXYLVHMtFtVWČPLWRSR]QDWN\DWDNpSRWĜHERXUR]ãtĜHQtQDEtGN\SUREDþQtFKSURJUDPĤSUR
PODGLVWYpMHUHDOL]DFHLQGLYLGXiOQtKRSURMHNWX (6)2SHUDþQtSURJUDP/LGVNp]GURMHD]DPČVWQDQRVW 
Ä1DVSUiYQRXFHVWX =DYHGHQtDUR]YRMQRYêFKSUREDþQtFKSURJUDPĤDSURJUDPĤUHVWRUDWLYQtMXVWLFH
SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH WUHVWQêFK þLQĤ  SRVtOHQt RGERUQp VSROXSUiFH LQVWLWXFt ³ &tOHP SURMHNWX Ä1D
VSUiYQRXFHVWX³MHUR]YtMHW~þLQQpQiVWURMHQDĜHãHQtNULPLQDOLW\POiGHåHXWUHVWQêFKþLQĤVSRMHQêFK
V QiVLOQêPL D DJUHVLYQtPL SURMHY\ FKRYiQt SĜHGFKi]HW RSDNRYiQt WUHVWQp þLQQRVWL XVQDGQLW VRFLiOQt
LQWHJUDFL PODGLVWYêFK SDFKDWHOĤ D SRGSRURYDW ~þLQQp ]SĤVRE\ VSROXSUiFH D NRRUGLQDFH RGERUQtNĤ


DUHOHYDQWQtFKLQVWLWXFt9SURMHNWXMVRX]DYiGČQ\RVYČGþHQpSURJUDP\PRWLYDFHVRFLiOQtUHKDELOLWDFH
D SUHYHQFH NULPLQDOLW\ SUR PODGLVWYp SDFKDWHOH 7\WR SURJUDP\ Y\FKi]HMt ] GRPiFtFK L ]DKUDQLþQtFK
]NXãHQRVWtDRStUDMtVHRNRJQLWLYQČEHKDYLRUiOQtWHRULLDUHVWRUDWLYQtSĜtVWXS9UiPFLNOtþRYêFKDNWLYLW
MHRGUSURYiGČQDDQDOê]DNULPLQDOLW\POiGHåHY\KRGQRFRYiQD~þLQQRVWVWiYDMtFtFKSUREDþQtFK
SURJUDPĤDWDNp~URYHĖVSROXSUiFHDNRRUGLQDFHUHOHYDQWQtFKLQVWLWXFtSĜLĜHãHQtNULPLQDOLW\POiGHåHQD
PtVWQt~URYQL-VRXY\WYiĜHQ\DEXGRXSLORWQČRYČĜHQ\PHWRGLN\D 1RYpKRSUREDþQtKRSURJUDPXÄ3URWL
QiVLOt³UHDJXMtFtKRQD]Y\ãXMtFtVHDJUHVLYLWXPODGLVWYêFKSDFKDWHOĤE 1RYpKRSURJUDPXUHVWRUDWLYQt
MXVWLFHÄ5RGLQQpVNXSLQRYpNRQIHUHQFH³Y\FKi]HMtFtKR]RVYČGþHQp]DKUDQLþQtSUD[H

306 ý5 UHDOL]RYDOD Y]GČOiYDFt DNWLYLW\ ]DPČĜHQp QD WpPD SUiFH V UL]LN\ REGREQČ MDNR
Y PLQXOêFK OHWHFK 'RYHGQRVW V\VWHPDWLFN\ SUDFRYDW V UL]LN\ MH ]iNODGQtP SĜHGSRNODGHP SUR
þLQQRVW VH YãHPL NOLHQW\ 306 SDFKDWHOH H[WUHPLVWLFN\ PRWLYRYDQêFK WUHVWQêFK þLQĤ QHY\MtPDMH
âNROHQt E\OD ]DPČĜHQD QD ]tVNiQt ]QDORVWt Y REODVWHFK ]iNODGQt SRMP\ UL]LNR UHFLGLY\ D UL]LNR
~MP\ VWDWLFNp D G\QDPLFNp IDNWRU\ RYOLYĖXMtFt UL]LND  PRWLYDþQt þLQLWHOp SiFKiQt WUHVWQp þLQQRVWL
VSRXãWČFtPHFKDQLVP\SRVWXS\KRGQRFHQtUL]LNDSRWĜHESDFKDWHOHDSRVWXSVHVWDYHQtSOiQXQD
VQtåHQtUL]LN$EVROYRYiQtVHPLQiĜHYHGORN]tVNiQtDUR]YtMHQtGRYHGQRVWtYUiPFLVKURPDåćRYiQt
DY\KRGQRFRYiQtGĤOHåLWêFKLQIRUPDFtSURDQDOê]XUL]LNDSRWĜHEDQDO\WLFNpKRDVWUXNWXURYDQpKR
Y\KRGQRFHQtSĜtSDGXYHYãHFKREODVWHFKSUREDþQtþLQQRVWL]KOHGLVNDUL]LNDSRWĜHERGVRX]HQpKR
WYRUE\SOiQXĜHãHQtSRWĜHEDVQtåHQtUL]LNRGVRX]HQpKRY\KRGQRFRYiQt~þLQQRVWLSOiQXQDĜHãHQt
SRWĜHE D VQtåHQt UL]LN RGVRX]HQpKR D ]SUDFRYiQt YêVOHGNĤ DQDOê]\ UL]LN D SRWĜHE RGVRX]HQpKR
DSUĤEČKXĜt]HQtUL]LNGR]SUiY\SURRUJiQ\þLQQpYWUHVWQtPĜt]HQt9URFHSUREČKORFHONHP
ãHVWEČKĤãNROHQtÄ3UiFHVUL]LN\±KRGQRFHQtUL]LNDSRWĜHE³NWHUpDEVROYRYDORSUREDþQtFK
~ĜHGQtNĤDDVLVWHQWĤ1DW\WRVHPLQiĜHGiOHQDYD]XMtNDVXLVWLFNpVHPLQiĜHNGH~þDVWQtFLãNROHQt
UHÀHNWXMtVYRXYODVWQtSUD[LYUiPFLSUiFHVUL]LN\YUiPFLMHGQRWOLYêFKSĜtSDGĤ

ÒĜDGYOiG\
9URFHVH]PRFQČQN\QČSUROLGVNiSUiYD0RQLNDâLPĤQNRYiDQiVOHGQČWDNp]DVWXSXMtFtĜHGLWHO
0DUWLQâLPiþHNLREČþiVWLMLPLYHGHQp6HNFHSUROLGVNiSUiYD $JHQWXUDSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt
D2GERUOLGVNêFKSUiYDRFKUDQ\PHQãLQ]HMPpQDSDNNDQFHOiĜ5DG\YOiG\SUR]iOHåLWRVWLURPVNp
PHQãLQ\ D VHNUHWDULiWX 5DG\ YOiG\ SUR QiURGQRVWQt PHQãLQ\  SRGtOHOL QD ĜDGČ DNWLYLW Y REODVWL
SUHYHQFHSUDYLFRYpKRH[WUHPLVPX


'QHEĜH]QD]DKiMLOD]PRFQČQN\QČYOiG\SUROLGVNiSUiYDVHPLQiĜQDWpPDÄ*HQRFLGD5RPĤ
]D'UXKpVYČWRYpYiON\³NWHUê]RUJDQL]RYDOÒVWDYSURVWXGLXPWRWDOLWQtFKUHåLPĤNSĜLSRPHQXWt
YêURþtSUYQtKRWUDQVSRUWX5RPĤ]SURWHNWRUiWXGRNRQFHQWUDþQtKRWiERUD2VYČWLP,,±%ĜH]LQND
YEĜH]QX6HPLQiĜSĜLSRPQČOåHVLQHPĤåHPHGRYROLW]DSRPtQDWQDREČWLURPVNpKRKRORFDXVWX
VWHMQČMDNRQHVPtPHSĜHKOtåHWVNXWHþQRVWåH5RPRYpGRGQHVQHGRViKOLREHFQpKRX]QiQtDSĜLMHWt
þHVNRXVSROHþQRVWt

8SĜtOHåLWRVWL0H]LQiURGQtKRGQH5RPĤGXEQDSĜHGVWDYLOD$JHQWXUDSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt
YêVOHGN\ UR]ViKOpKR Yê]NXPX R ]REUD]RYiQt 5RPĤ Y PpGLtFK $QDOê]D SRNUêYi REGREt RG
7

þHUYHQFHGRNYČWQDD]DFK\FXMHPMXGiORVWLVSRMHQpVQHSRNRMLQDâOXNQRYVNXQRYRURþQt
VWĜHOEX Y 7DQYDOGX D ]SUDYRGDMVWYt R VP\ãOHQpP QDSDGHQt FKODSFH Y %ĜHFODYL =DKUQXMH FHONHP
]SUiYNWHUpE\O\SXEOLNRYiQ\YH]SUDYRGDMVWYtY\EUDQêFKQRYLQWHOHYL]tUR]KODVRYêFKVWDQLF
DLQWHUQHWRYêFKVHUYHUĤ
9tFHQHåSRORYLQDSĜtVSČYNĤ  NWHUpYHVOHGRYDQpPREGREtR5RPHFKY\ãO\ byla spojena
V NULPLQDOLWRX 6RXYLVt WR L VH VNRNRYêP QiUĤVWHP SĜtVSČYNĤ R 5RPHFK SR ]DþiWNX QHSRNRMĤ QD
âOXNQRYVNX±EČKHPMHGQRKRPČVtFHVHMHMLFKSRþHW]þW\ĜQiVRELO]QHFHOêFKWĜtVHWQD YH
VOHGRYDQêFKPpGLtFK ,NG\åDWUDNWLYLWXSURQRYLQiĜH]Y\ãXMtLGDOãtWpPDWDNULPLQDOLWDVWiOH]ĤVWiYi
WtPNWHUpMHYH]SUDYRGDMVNêFKYêVWXSHFKR5RPHFK]iVDGQt5RPRYpE\OLYSĜtVSČYNĤXYiGČQL
MDNRSDFKDWHOpSRX]HYMHGQpSČWLQČMDNRREČWLNULPLQDOLW\$QDOê]DYSOQpP]QČQtMHNGLVSR]LFLQD
ZHERYpVWUiQFH ZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]
9SUĤEČKXOpWDDSRG]LPXGRãORNĜDGČSURWLURPVNêFKGHPRQVWUDFtNWHUpE\O\Y\YROiQ\VLOQČ
PHGLDOL]RYDQêPLSĜtSDG\ãSDWQpKRVSROHþHQVNpKRVRXåLWtDI\]LFNêFKQDSDGHQt

2ĜHãHQtQDSMDWpVLWXDFH]PRFQČQN\QČYOiG\SUROLGVNiSUiYDMHGQDODYþHUYQXVSĜHGVHGRX
YOiG\ D PLQLVWUHP YQLWUD. 3UDFRYQtFL $JHQWXU\ SUR VRFLiOQt ]DþOHĖRYiQt D NDQFHOiĜH 5DG\
YOiG\SUR]iOHåLWRVWLURPVNpPHQãLQ\VHSRGtOHOLQDQiYU]tFKRSDWĜHQtNH]NOLGQČQtVLWXDFH.
'R ĜHãHQt VLWXDFH VH ]DSRMLOD ]PRFQČQN\QČ YOiG\ SUR OLGVNi SUiYD PHGLiOQtPL YêVWXS\ QiURGQt
L UHOHYDQWQt UHJLRQiOQt PpGLD  NGH Y\MDGĜRYDOD QHVRXKODV V SDXãiOQtP REYLĖRYiQtP 5RPĤ
DVH]SĤVREHPĜHãHQtNRQÀLNWĤPH]L5RP\DPDMRULWRXIRUPRXQiVLOQêFKGHPRQVWUDFtSRGQtFHQêFK
SĜtYUåHQFL H[WUHPLVWLFNêFK VNXSLQ6 6HNFH SUR OLGVNi SUiYD SURVWĜHGQLFWYtP$JHQWXU\ SUR VRFLiOQt
6,OXVWUDWLYQtYêEČUUHOHYDQWQtFKWLVNRYêFKSURKOiãHQt
3UDKD0âLPĤQNRYi1HSRPiKHMPHH[WUHPLVWĤPY\WYRĜLWGDOãtâOXNQRYVNR


]DþOHĖRYiQt D .DQFHOiĜH 5DG\ YOiG\ SUR ]iOHåLWRVWL URPVNp PHQãLQ\ Y\MHGQiYDOD V SĜHGVWDYLWHOL
GRWþHQêFKPČVW=HMPpQDYSUYQtIi]LGHPRQVWUDFtSUREtKDODLQWHQ]LYQtY\MHGQiYiQtVSĜHGVWDYLWHOL
PČVWD'XFKFRYD3ROLFLtý5 NYČWQDDþHUYQD ±PHGLiWRU$JHQWXU\SURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt
SĜHGORåLOPČVWXQiYUKRSDWĜHQtNH]PtUQČQtQDSČWtDSURMHGQiYDOMHMWDNpQD~URYQLNUDMH=PRFQČQN\QČ
YOiG\ SUR OLGVNi SUiYD VH VYêPL NROHJ\ QDYãWtYLOD GQH  þHUYHQFH ýHVNp %XGČMRYLFH DE\ VH
VHWNDODVSULPiWRUHPPČVWDSĜHGVWDYLWHOL3ROLFLHý5NUDMVNêPNRRUGLQiWRUHPDRE\YDWHOLVtGOLãWČ
0iMNKOHGiQtĜHãHQtQDSMDWpVLWXDFH6SULPiWRUHPPČVWDE\ODGRKRGQXWDVSROXSUiFHYSĜtSUDYČ
YHĜHMQpKRVO\ãHQtVREþDQ\PČVWD

=MHGQiQtYýHVNêFK%XGČMRYLFtFKY\SO\QXODPLPRMLQpSRWĜHEDVWXGLHDNWXiOQtVLWXDFHQDWDPQtP
VtGOLãWL0iM6WXGLLQHFKDODY\SUDFRYDW$JHQWXUDSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQtDYHĜHMQRVWLMLSĜHGVWDYLOD
QDNRQIHUHQFLGQHOLVWRSDGX&tOHPVWXGLHE\ORSRGUREQČ]PDSRYDWVRFLRGHPRJUD¿FNRXVWUXNWXUX
VtGOLãWČ VWDY E\WRYpKR IRQGX L WR MDN Y PLQXORVWL E\OR SRNU\Wp VRFLiOQtPL VOXåEDPL SUR ]PtUQČQt
VRFLRSDWRORJLFNêFKMHYĤD]GDW\WRVOXåE\PČO\GRVWDWHþQRXNDSDFLWX9êVOHGN\VWXGLHE\O\SĜHGiQ\
YHGHQt PČVWD D REVDKXMt L VRXKUQ GRSRUXþHQt Y\FKi]HMtFtFK ] YêVOHGNĤ ãHWĜHQt NWHUp E\ PRKO\
SRPRFLĜHãLWKODYQtSUREOpP\SĜtSDGQČSĜHGFKi]HWRSDNRYiQtREGREQêFKQHSRNRMĤ7.

=iURYHĖ$JHQWXUDSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQtYSUĤEČKXOpWDRVORYLODWDNpGDOãtPtVWQtVDPRVSUiY\
ORNDOLWNGHE\ODRKOiãHQDSURWLURPVNiVKURPiåGČQtDQDEtGODMLPPRåQRVWH[SHUWQtFKNRQ]XOWDFt
D SRGSRU\ Y REODVWL NRRUGLQRYDQpKR SRVWXSX SĜL GHPRQVWUDFtFK VKURPDåćRYDFtKR ]iNRQD
DSUREOHPDWLN\SUDYLFRYpKRH[WUHPLVPX

3UDFRYQtFLDSUDFRYQLFH$JHQWXU\SURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQtDNDQFHOiĜH5DG\YOiG\SUR]iOHåLWRVWL
URPVNp PHQãLQ\ Y WRPWR REGREt LQWHQ]LYQČ PRQLWRURYDOL DNWLYLW\ 3(; YþHWQČ VKURPiåGČQt
DSRFKRGĤYHPČVWHFK'XFKFRYýHVNp%XGČMRYLFH3UDKD9tWNRY2VWUDYD.UDVOLFH6WDUpäGiQLFH
.UXSNDD/LWYtQRY YĜDGČ]QLFKRSDNRYDQČ =DPČĜRYDOLVHSĜLWRPSULPiUQČQDSRVWXS\SROLFLH
KWWSZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]PVLPXQNRYDQHSRPDKHMPHH[WUHPLVWXPY\WYRULWGDOVLVOXNQRYVNR

3UDKD0âLPĤQNRYi3RGSRUXMLDNWLYLW\QDSRPiKDMtFtNOLGQpPXVRXåLWtY'XFKFRYČ
KWWSZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]PVLPXQNRYDSRGSRUXMLDNWLYLW\QDSRPDKDMLFLNOLGQHPXVRX]LWLYGXFKFRYH

3UDKD0âLPĤQNRYi([WUHPLVWpQHQDEt]HMtĜHãHQtSURVtGOLãWČ0iM

KWWSZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]PVLPXQNRYDH[WUHPLVWHQHQDEL]HMLUHVHQLSURVLGOLVWHPDM

7 KWWSZZZVRFLDOQL]DFOHQRYDQLF]VWXGLHDJHQWXU\SULEOL]XMHVLWXDFLQDVLGOLVWLPDj


SĜtVWXSVDPRVSUiY\DSRVWRMHYHĜHMQRVWLNGDQpSUREOHPDWLFHD]iURYHĖVHVQDåLOLSĜLVSČWNWRPX
DE\SĜLDNFtFK3(;E\O\PLQLPDOL]RYiQ\SĜtSDGQpãNRG\QDPDMHWNX]GUDYtDSV\FKLFHSĜHGHYãtP
RVRE]HVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLW

'QHþHUYHQFHSUREČKORVHWNiQtþOHQĤ5DG\YOiG\SUR]iOHåLWRVWLURPVNpPHQãLQ\ NVLWXDFL
YýHVNêFK%XGČMRYLFtFKVSĜHGVWDYLWHOLPtVWQtURPVNpNRPXQLW\DVH]iVWXSFL3ROLFLHý56HWNiQt
VH]~þDVWQLOL]iVWXSFLSROLFHMQtKRSUH]tGLD]iVWXSN\QČPLQLVWHUVWYDYQLWUDNUDMVNêNRRUGLQiWRUSUR
URPVNp ]iOHåLWRVWL -LKRþHVNpKR NUDMH D SĜHGVWDYLWHOp PtVWQt URPVNp NRPXQLW\ $QDO\]RYiQ\ E\O\
VSRXãWČFtPHFKDQLVP\SRGREQêFKNRQÀLNWĤSURWRåHVHVLWXDFHSRGREQpýHVNêP%XGČMRYLFtPVWiOH
RSDNXMt DĢ Xå WR E\OR âOXNQRYVNR 9DUQVGRUI þL 'XFKFRY 6WHMQČ WDN MDNR E\OD Y\MiGĜHQD REDYD
5RPĤ]GDOãtFKNRQÀLNWĤNWHUpYQtPDMtMDNRHWQLFN\]DPČĜHQpDGĤND]HPSĜtWRPQRVWLDQWLFLNDQLVPX
YHVSROHþQRVWL'LVNXWRYDORVHWDNpRUROLPpGLtDSĜHGVWDYLWHOĤPtVWQtFKVDPRVSUiYQDYêYRMQDSČWt
YORNDOLWiFKNGHVHRþHNiYDO\PRåQpSURMHY\QHQiYLVWL-HGQiQtSRVORXåLORNH]OHSãHQtGĤYČU\PH]L
]iVWXSFL5RPĤD3ROLFLtý5NWHUiYPtVWHFKQHSRNRMĤ]DMLãĢRYDODEH]SHþQRVW

Dne 1. srpna VYRODOD ]PRFQČQN\QČ SUR OLGVNi SUiYD YH VSROXSUiFL V SĜHGVHGRX YOiG\ ý5
3UDFRYQtVNXSLQXSURĜHãHQtVRFLiOQtFKQHSRNRMĤVORåHQRX]H]iVWXSFĤSČWLUHVRUWĤQD~URYQL
QiPČVWNĤPLQLVWUD&tOHPMHGQiQtE\ORSURMHGQiQtQiYUKĤNRPSOH[QtKRĜHãHQtVRFLiOQtKRE\GOHQt
GRVWXSQRVWLVRFLiOQtFKVOXåHEDSUHYHQFHVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWSUREOHPDWLN\]DGOXåRYiQt
V\VWpPXGiYHNSRPRFLYKPRWQpQRX]LYHĜHMQpVOXåE\VERQL¿NDFtDNWLYQtSROLWLN\]DPČVWQDQRVWL
LQNOX]LYQtKRY]GČOiYiQtDERMHVSURMHY\QHQiYLVWLSĜHGVXGN\DVWHUHRW\S\YHVSROHþQRVWL6HGP
]iNODGQtFK RSDWĜHQt SRGORåHQêFK NRQNUpWQtPL OHJLVODWLYQtPL ~NRO\ MHå MVRX SĜLGČOHQ\ GR
JHVFHMHGQRWOLYêFKPLQLVWHUVWHYVFKYiOLODYOiGDQDVYpP]DVHGiQtGQHSURVLQFH2SDWĜHQt
MVRXEOtåHSRSViQDQDSĜtNODGYWLVNRYp]SUiYČQDZHEX$JHQWXU\SURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt

ýLQQRVW 5HSXEOLNRYpKR YêERUX SUHYHQFH NULPLQDOLW\10 SĜHGVWDYXMH Yê]QDPQRX SODWIRUPX SUR
NRPXQLNDFL Y REODVWL URPVNp LQWHJUDFH D WtP WDNp ERMH V H[WUHPLVPHP 1DSĜtNODG QD ]DVHGiQt
5HSXEOLNRYpKR YêERUX SUHYHQFH NULPLQDOLW\ GQH  OLVWRSDGX E\O SUH]HQWRYiQ Yê]NXP YHĜHMQpKR
5HSXEOLNRYêYêERUSURSUHYHQFLNULPLQDOLW\MHPH]LUHVRUWQtRUJiQSĜL0LQLVWHUVWYXYQLWUDNWHUêRGSRYtGi
]DY\WYiĜHQtSUHYHQWLYQtSROLWLN\YOiG\ý53ĜHGVHGRXMHPLQLVWUYQLWUDUROLVHNUHWDULiWXSOQtRGERUSUHYHQFH
NULPLQDOLW\0LQLVWHUVWYDYQLWUD9tFHRþLQQRVWLDVORåHQt5933.QDKWWSZZZPYFUF]FODQHNUYSSN
UHSXEOLNRY\Y\ERUSURSUHYHQFLNULPLQDOLW\DVS[


PtQČQt QD WpPD Ä1i]RU\ YHĜHMQRVWL QD NULPLQDOLWX D SUHYHQFL³ ,QVWLWXW SUR NULPLQRORJLL D VRFLiOQt
SUHYHQFL NWHUêSUREČKOYURFHDSURURPVNRXPHQãLQXQHE\OSĜt]QLYê6RKOHGHPQDSRVWRM
YHĜHMQRVWL NWHUê MDN SRXNi]DO\ SĜtSDG\ ] OpWD  Y QČNWHUêFK SĜtSDGHFK RWHYĜHQČ SRGSRURYDO
DNWLYLW\ H[WUHPLVWLFNêFK VNXSLQ NWHUp E\O\ SURWL 5RPĤP VPČĜRYiQ\ E\OR QDYUåHQR SURMHGQDW WXWR
SUREOHPDWLNXQDSODWIRUPČ5DG\YOiG\SUR]iOHåLWRVWLURPVNpPHQãLQ\SĜtSDGQČMLQpSODWIRUPČ5DG\
v roce 2014.
V roce 2013 SĤVRELOD$JHQWXUD SUR VRFLiOQt ]DþOHĖRYiQt YH  ORNDOLWiFK ýHVNp UHSXEOLN\.
9NDåGp]QLFK$JHQWXUDY\WYRĜLODVtĢSDUWQHUĤ±WDN]YDQp/RNiOQtSDUWQHUVWYt±NWHĜtVHYPtVWČ
SRGtOHMtQDSUiFLVOLGPLåLMtFtPLYSRGPtQNiFKVRFLiOQtKRY\ORXþHQt7LWRSDUWQHĜLVHGČOtGRSUDFRYQtFK
VNXSLQ YH NWHUêFK SĜLSUDYXMt SUR NDåGRX ORNDOLWX VWUDWHJLFNê SOiQ VRFLiOQtKR ]DþOHĖRYiQt. Ve
YČWãLQČORNDOLWMVRXWDNWRY\WYiĜHQ\LSUDFRYQtVNXSLQ\NWHUpVHYČQXMtWpPDWXÄEH]SHþQRVWDSUHYHQFH
NULPLQDOLW\³ D SĜLSUDYXMt QiYUK\ RSDWĜHQt D NRQNUpWQtFK NURNĤ NWHUp PDMt YpVW N ĜHãHQt KODYQtFK
SUREOHPDWLFNêFKREODVWtY]WDKXMtFtFKVHNWRPXWRWpPDWX
2EODVWt NWHURX þOHQRYp WČFKWR SUDFRYQtFK VNXSLQ QD ĜDGČ PtVW ĜHãt MH L SĤVREHQt SUDYLFRYêFK
H[WUHPLVWĤ Y ORNDOLWČ D SĜtSUDYD QD SĜtSDGQp MLPL SRĜiGDQp DNFH 1D WpWR SODWIRUPČ WDN GRFKi]t
N VHWNiYiQt D NRRUGLQRYDQpPX SRVWXSX ]iVWXSFĤ PČVW QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt L SROLFLH &HORX
REODVW Y$JHQWXĜH ]DMLãĢXMH RGERUQtN ] 2GGČOHQt Ĝt]HQt D NRRUGLQDFH 2ě.  NWHUê MHGQRWOLYêP
ORNiOQtPNRQ]XOWDQWĤP$JHQWXU\NWHĜtSĤVREtSĜtPRYORNDOLWiFKSRVN\WXMHSUDYLGHOQêRGERUQê
VHUYLVNWpPDWXPRQLWRUXMHVLWXDFLYMHGQRWOLYêFKORNDOLWiFKLYH]E\WNXUHSXEOLN\DNRQ]XOWXMH
V QLPL MHGQRWOLYp QDYUKRYDQp SRVWXS\ 7HQWR RGERUQtN MH Y SUDYLGHOQpP NRQWDNWX VH ]iVWXSFL
PLQLVWHUVWYDYQLWUDDSROLFLHNWHĜtVH]DEêYDMtSUREOHPDWLNRXH[WUHPLVPXDSĜLQiãtMLP]NXãHQRVWL
DLQIRUPDFHRDNWXiOQtVLWXDFLYVRFLiOQČY\ORXþHQêFKORNDOLWiFK =SUiY\REH]SHþQRVWQtFKUL]LFtFK
Y VRFLiOQČ Y\ORXþHQêFK ORNDOLWiFK  D Pi WDNp PRåQRVW ]DSRMRYDW VH GR SĜLSRPtQNRYêFK Ĝt]HQt
Y]QLNDMtFtOHJLVODWLY\

ÒĜDG YOiG\ SR]LWLYQČ YQtPDO SUiFL 3ROLFLH ý5 D MHMt NRPXQLNDFL V NUDMVNêPL NRRUGLQiWRU\
D SĜHGVWDYLWHOL URPVNêFK QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt Y PtVWHFK NGH KUR]LOR URVWRXFt QDSČWt
D NGH SUREtKDO\ SURWLURPVNp GHPRQVWUDFH (IHNWLYQt E\OR SRGOH ÒĜDGX YOiG\ ]DSRMHQt PtVWQtFK
URPVNêFKREþDQĤSĜHGVWDYLWHOĤQHVWiWQtFKQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFtGRSUHYHQWLYQtFKDNWLYLW
SĜtSDGQČGRDNWLYLWEČKHPGHPRQVWUDFtPodporaPČVWĤP]HVWUDQ\0LQLVWHUVWYDYQLWUDDYOiGQtKR
]PRFQČQFH SUR OLGVNi SUiYD YH YêNODGX VSUiYQtKR ĜiGX VH ]DPČĜHQtP QD PRåQRVW ]DNi]DW


R]QiPHQpGHPRQVWUDFHYSUD[LQDSRPRKODPČVWĤPSĜLUHDNFLQDQČNWHUpR]QiPHQpDNFH QDSĜ
ýHVNp%XGČMRYLFH]HGQHþHUYHQFH %ČKHPSURWLURPVNêFKGHPRQVWUDFtQHGRãORNYiåQČMãtP
]UDQČQtP 3ROLFLH ý5 ]DMLVWLOD EH]SHþQRVW 5RPĤ D RVRE åLMtFtFK Y ORNDOLWiFK NGH E\O\ RKOiãHQ\
SURWLURPVNpSRFKRG\

3RGOHÒĜDGXYOiG\MHWĜHEDQXWQpþHOLWWČPWRSUREOpPĤP
X6tOtFtQHJDWLYQtSRVWRMHYHĜHMQRVWLSURWL5RPĤP

X9HĜHMQiSURWLURPVNiY\VWRXSHQtQČNWHUêFK~VWDYQtFKþLQLWHOĤ
X5ROHPpGLtYãtĜHQtSRSODãQêFK]SUiYDGH]LQIRUPDFt

X=DSRMHQtÄEČåQêFK³REþDQĤGRSURWHVWĤDGHPRQVWUDFtNWHUpRUJDQL]RYDO\H[WUHPLVWLFNp
skupiny.

X1HGRVWDWHþQpGLVWDQFRYiQtVHQČNWHUêFKPtVWQtFKVDPRVSUiYRGQHQiYLVWQêFKSURMHYĤ

X1HRFKRWD~ĜDGĤXNRQþRYDWDUR]SRXãWČWVKURPiåGČQtQDQLFKåGRFKi]tNUR]QČFRYiQt
nenávisti a nesnášenlivosti.

6H]QDPSRXåLWêFK]NUDWHN
$ý5±$UPiGDý5


ESSK±(YLGHQþQČVWDWLVWLFNêV\VWpPNULPLQDOLW\
*,%6±*HQHUiOQtLQVSHNFHEH]SHþQRVWQtFKVERUĤ
*ě±*HQHUiOQtĜHGLWHOVWYt
*ě&±*HQHUiOQtĜHGLWHOVWYtFHO
IKSP,QVWLWXWSURNULPLQRORJLLDVRFLiOQtSUHYHQFL
.ě3±.UDMVNpĜHGLWHOVWYtSROLFLH
LEX±OHYLFRYČH[WUHPLVWLFNêOHYLFRYtH[WUHPLVWp
MK – Ministerstvo kultury
MO – Ministerstvo obrany
MPO±0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGX
MPSV±0LQLVWHUVWYRSUiFHDVRFLiOQtFKYČFt
MSP0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
MŠMT±0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\
MV – Ministerstvo vnitra
MZ±0LQLVWHUVWYR]DKUDQLþt
NSZ±1HMY\ããtVWiWQt]DVWXSLWHOVWYt
PEX±3UDYLFRYČH[WUHPLVWLFNêSUDYLFRYtH[WUHPLVWp
PMS±3UREDþQtDPHGLDþQtVOXåEDý5
361-±3UHYHQFHVRFLiOQČQHåiGRXFtFKMHYĤ
RKP±5HVRUWQtNRPLVHSURSUHYHQFL
RMO±5R]ND]PLQLVWUDREUDQ\
SKPV±6OXåEDNULPLQiOQtSROLFLHDY\ãHWĜRYiQt
TZ±7UHVWQt]iNRQtN
ÚO±Ò]HPQtRGERU
ÚOOZ±ÒWYDUSURRGKDORYiQtRUJDQL]RYDQpKR]ORþLQX
ÚV±ÒĜDGYOiG\
VPŠ MV±9\ããtSROLFHMQtãNROD0LQLVWHUVWYDYQLWUD
VS 9Č]HĖVNiVOXåED
VZP±9RMiN]SRYROiQt



KONCEPCE BOJE PROTI
EXTREMISMU PRO ROK 2014
2GERUEH]SHþQRVWQtSROLWLN\
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.RQFHSFHERMHSURWLH[WUHPLVPXSURURNE\ODVFKYiOHQDYOiGRXGQHNYČWQD
XVQHVHQtPþ
Text neprošel jazykovou ani stylistickou úpravou.

KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU
PRO ROK 2014

0LQLVWHUVWYRYQLWUD

ÒYRG
.RQFHSFL ERMH SURWL H[WUHPLVPX SUR URN  ]DFKRYiYi VWUXNWXUX
SĜHGFKR]tFKNRQFHSþQtFKGRNXPHQWĤWHG\GČOHQtQDSČWSLOtĜĤ
XKomunikací proti demagogii.
X9ČGRPRVWtSURWLWRWDOLWiĜĤP

X-HGQRWQiSURWLH[WUHPLVWLFNiSODWIRUPD
XOdbornost a imunita.

X(IHNWLYQČDNRUHNWQČSURWLQiVLOt
1ČNWHUp~NRO\VHVKRGXMtV~NRO\SURURNSURWRåHMHQXWQpMHMLFKNRQWLQXiOQtSOQČQt-LQpE\O\
VWDQRYHQ\QRYČ

2

.RPXQLNDFtSURWLGHPDJRJLL
2WHYĜHQpD]RGSRYČGQp]SUDYRGDMVWYtD35

X 3UDYLGHOQČ DNWXDOL]RYDW VWiYDMtFt LQIRUPDþQt D DQDO\WLFNp PDWHULiO\ QD ZHERYêFK VWUiQNiFK
=DMLVWLW MHMLFK VQDGQRX GRVWXSQRVW 3UDYLGHOQČ SXEOLNRYDW NYDUWiOQt ]SUiY\ R VFpQČ RG 2GERUX
EH]SHþQRVWQtSROLWLN\0LQLVWHUVWYDYQLWUD

X $NWLYQČ NRQWDNWRYDW QRYLQiĜH D ]RGSRYČGQČ MLP SRVN\WRYDW LQIRUPDFH V SĜLGDQRX KRGQRWRX
9SĜtSDGČLQIRUPRYiQtRH[WUHPLVWLFNpDJUHVLYROLWDNWLYQtSĜtVWXS]RKOHGĖXMtFtUHVSHNWLYHSĜHGYtGDMtFt
PRåQpGRSDG\WČFKWRQiVLOQRVWt3ODWt]iVDGDQXORYpWROHUDQFHYĤþLQiVLOQRVWHP]HVWUDQ\H[WUHPLVWĤ
.RUHNWQČLQIRUPRYDWRSDFKDWHOtFK]KOHGLVNDQiURGQRVWLUHVSHNWLYHHWQLFLW\
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý5
0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\ÒĜDGYOiG\ý5
Termín:SUĤEČåQČ

,QWHUQHWEH]QHQiYLVWQpSURSDJDQG\

X 3RNUDþRYDW Y þLQQRVWL SROLFHMQt LQWHUQHWRYp +HOSOLQH SUR KOiãHQt QHOHJiOQtKR D QHåiGRXFtKR
REVDKXSURYHĜHMQRVW1DNRQFLURNXþLQQRVW+HOSOLQHY\KRGQRWLW

X.RPXQLNRYDWVNRPHUþQtPLVXEMHNW\YSĜtSDGČYêVN\WXQHOHJiOQtFKH[WUHPLVWLFNêFKREVDKĤQD
,QWHUQHWXKRVWRYDQêFKQDVHUYHUHFKWĜHWtFK]HPt0LQLVWHUVWYXYQLWUDSRVN\WQHVRXþLQQRVWYSĜtSDGČ
SRWĜHE\DYUiPFLVYpSĤVREQRVWL0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGX
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý5DYSĜtSDGČGUXKpKR~NROX
L0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGX
7HUPtQSURVLQFH

3URWLH[WUHPLVWLFNiNDPSDĖ

X 3RNUDþRYDW Y UHDOL]DFL FHORVWiWQt NDPSDQČ XSR]RUĖXMtFt QD SUREOHPDWLNX QiVLOt ] QHQiYLVWL
]DãWtWČQRX$JHQWXURXSURVRFLiOQt]DþOHĖRYiQt
Gesce:ÒĜDGYOiG\
Termín:SURVLQFH



9ČGRPRVWtSURWLWRWDOLWiĜĤP
9]GČOiYiQtåiNĤDXþLWHOĤ

X 3RGSRURYDW SURMHNW\ SULPiUQt SUHYHQFH QD ãNROiFK D ãNROVNêFK ]DĜt]HQtFK ]DPČĜHQêFK
QDSUHYHQFLNULPLQDOLW\NGHMHGQRX]SULRULWMHLREODVWH[WUHPLVPX

X3OQLW~NRO\Y1iURGQtVWUDWHJLLSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKRFKRYiQtGČWtDPOiGHåHYSĤVREQRVWL
0â07QDREGREt

X3RGSRURYDWGDOãtY]GČOiYiQtSHGDJRJLFNêFKSUDFRYQtNĤYREODVWLSULPiUQtSUHYHQFHUL]LNRYpKR
FKRYiQtYHãNROiFKãNROVNêFK]DĜt]HQtFKDY]DĜt]HQtFKSURYêNRQ~VWDYQtQHERRFKUDQQpYêFKRY\
]DPČĜHQpQDREODVWSUHYHQFHH[WUHPLVPX

X6WiYDMtFtLQIRUPDþQtDDQDO\WLFNpPDWHULiO\YUiPFLSULPiUQtSUHYHQFHH[WUHPLVPXQDZHERYêFK
VWiQNiFKSUDYLGHOQČDNWXDOL]RYDWDGRSOĖRYDW
Gesce: 0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\
Termín: SURVLQFH
X3RVN\WRYDWYãHVWUDQQRXSRPRFDSRGSRUXSĜLSURYiGČQtVWiYDMtFtFKSUHYHQWLYQtFKY]GČOiYDFtFK
SURMHNWĤ]HVWUDQ\0LQLVWHUVWYDYQLWUDD3ROLFLHý5
Gesce: 0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín: SURVLQFH

4

-HGQRWQiSURWLH[WUHPLVWLFNiSODWIRUPD
3UHYHQFH

X3RGSRURYDWSURWLH[WUHPLVWLFNpSUHYHQWLYQtSURMHNW\
X3RGSRURYDWSURMHNW\YREODVWLVRFLiOQtKRY\ORXþHQt

Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín:SURVLQFH
X 9\YtMHWDQiVOHGQČSRGSRURYDW]DYiGČQtSUREDþQtFKSURJUDPĤSURPODGLVWYpSDFKDWHOHNWHUp
MVRXFtOHQ\QDVQtåHQtSURMHYĤQiVLOtDGiOHSRGSRURYDW UR]ãLĜRYDWLQRYRYDW WêP\SURPOiGHåW]Q
SRGSRURYDWPXOWLGLVFLSOLQiUQtSĜtVWXSNĜHãHQtNULPLQDOLW\POiGHåHVSRMHQpVSURMHY\QiVLOtYþHWQČ
extremismu.
Gesce:0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
Termín:SURVLQFH

0ČVWDDREFH

X3RĜiGDWNRQ]XOWDþQtGQ\SUR]SUDFRYDWHOHVKURPDåćRYDFtDJHQG\QDNUDMVNp~URYQL

X3UĤEČåQČGRSOĖRYDWQDZHERYêFKVWUiQNiFK0LQLVWHUVWYDYQLWUDLQIRUPDFHNHVKURPDåćRYDFt
DJHQGČ

X1DYUKQRXW ]PČQ\ ]iNRQD R SUiYX VKURPDåćRYDFtP QHER XVPČUĖRYDW SUD[L YêNODGRYêPL
stanovisky.
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD
Kontrolní termín:SURVLQFH

5

2GERUQRVWDLPXQLWD
9]GČOiYiQtSROLFLVWĤ
3RNUDþRYDWYH

XâNROHQtYHOLWHOĤEH]SHþQRVWQtFKRSDWĜHQt

XâNROHQtSURVSHFLDOLVW\6OXåE\NULPLQiOQtSROLFLHDY\ãHWĜRYiQt

X9]GČOiYDFtFKDNWLYLWiFKSURþOHQ\$QWLNRQÀLNWQtFKWêPĤYþHWQČFHORVWiWQtKRLQVWUXNWiåQČPHWRGLFNpKR

]DPČVWQiQt
Gesce: 3ROLFLHý5
Kontrolní termín: þHUYQD

2UJDQL]DþQtRSDWĜHQtY3ROLFLLý5

X9REODVWLLQVWLWXFLRQiOQtKR]DEH]SHþHQtSOQLW0LPRĜiGQpRSDWĜHQtÄ([WUHPLVPXV³

X .OiVW GĤUD] QD RSHUDWLYQt UR]SUDFRYiYiQt H[WUHPLVWLFNp WUHVWQp þLQQRVWL 9 REODVWL ]tVNiYiQt
SR]QDWNĤ N H[WUHPLVPX NOiVW GĤUD] QHMHQ QD þLQQRVW 6OXåE\ NULPLQiOQt SROLFLH D Y\ãHWĜRYiQt DOH
]DPČĜLW SR]RUQRVW N SURMHYĤP H[WUHPLVPX ]H VWUDQ\ SRĜiGNRYp SROLFLH Y UiPFL EČåQpKR YêNRQX
VOXåE\ 7DNWR ]MLãWČQp LQIRUPDFH SĜHGiYDW SURVWĜHGQLFWYtP VWiYDMtFtFK LQIRUPDþQtFK V\VWpPĤ
DQDO\WLFNpPX SUDFRYLãWL .UDMVNpKR ĜHGLWHOVWYt SROLFLH ý5 NWHUp MH ]SUDFXMH D SĜHGi SĜtVOXãQpPX
VSHFLDOLVWRYL6OXåE\NULPLQiOQtSROLFLHDY\ãHWĜRYiQtQDH[WUHPLVPXV

X 6H]QDPRYDW SROLFLVW\ ]iNODGQtFK ~WYDUĤ R VSHFLDOLVWHFK QD H[WUHPLVPXV R PRåQRVWL W\WR
NRQWDNWRYDW N ]DMLãWČQt VSUiYQpKR NYDOL¿NRYiQt D XMHGQRFHQt SRVWXSX YH Y\ãHWĜRYiQt D ]iURYHĖ
YþDVQpLQIRUPRYDQRVWLVSHFLDOLVWĤRWUHVWQpþLQQRVWLVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP

X 9\XåtYDW DQDO\WLFNp SRGSRU\ 1iURGQtKR NRQWDNWQtKR ERGX SUR WHURULVPXV SĜLþHPå ]iURYHĖ
EXGHSODWLWKOiVQiSRYLQQRVWNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYtSROLFLHYĤþLÒWYDUXSURRGKDORYiQtRUJDQL]RYDQpKR
]ORþLQX

X.OiVWGĤUD]QDVSROXSUiFLSROLFLVWĤSROLQLLH[WUHPLVPXDVW\þQêFKGĤVWRMQtNĤSURPHQãLQ\

X=DPČĜLWVHQDWUHVWQRXþLQQRVWVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHPQD,QWHUQHWXDVRFLiOQtFKVtWtFK
X'ĤVOHGQpUR]SUDFRYiYDWQHRQDFLVWLFNpVWUXNWXU\VGĤUD]HPQDQRYČVHHWDEOXMtFtVXEMHNW\

X=SUDFRYDW6RXERUGRSRUXþHQêFKSRVWXSĤY\ãHWĜRYiQtWUHVWQêFKþLQĤVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP

6

X'RNRQFHURNXSURYpVWDQDOê]XDUR]KRGQRXWRPRåQpUHRUJDQL]DFLVWiYDMtFtFKSUDFRYQtFKVNXSLQ
Ä([WUHP³3ROLFLHý5WHG\RY\WYRĜHQtMHGQRWQpVWUXNWXU\QD~URYQLNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYt3ROLFLHý5]D
~þHOHP]YêãHQtHIHNWLYLW\ÀH[LELOLW\DVDPRWQpRSHUDELOLW\
Gesce:3ROLFLHý5
Termín:3UĤEČåQČ~NRO\Ä6RXERUGRSRUXþHQêFKSRVWXSĤY\ãHWĜRYiQt
WUHVWQêFKþLQĤVH[WUHPLVWLFNêPSRGWH[WHP³DÄ$QDOê]DDUR]KRGQXWt
RUHRUJDQL]DFLSUDFRYQtFKVNXSLQ([WUHP³SURVLQFH

9]GČOiYiQtVRXGFĤDVWiWQtFK]iVWXSFĤ

X =DĜDGLW SUREOHPDWLNX H[WUHPLVPX UDVLVPX D [HQRIRELH GR Y]GČOiYDFtKR SOiQX Y URFH 
]DPČĜLWVHQDSĜtþLQ\WČFKWRMHYĤLQDSURFHVQtRSDWĜHQtYERMLSURWLQLP
Gesce:0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
Kontrolní termín:þHUYQD

6\VWpPRYpDSDXãiOQt]DPH]HQtLQ¿OWUDFHH[WUHPLVWĤ

X3RNUDþRYDWYQDVWDYHQêFKRSDWĜHQtFKSURWLLQ¿OWUDFLH[WUHPLVWĤGREH]SHþQRVWQtFKVERUĤ 3ROLFLH
ý5+DVLþVNê]iFKUDQQêVERUý59Č]HĖVNiVOXåEDý5&HOQtVSUiYDý5 D$UPiG\ý57tPWRMVRX
P\ãOHQ\OXVWUDFHSUHYHQWLYQtY]GČOiYDFtRUJDQL]DþQtOHJLVODWLYQtþLMLQpDNWLYLW\
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD3ROLFLHý50LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWL
0LQLVWHUVWYRREUDQ\0LQLVWHUVWYR¿QDQFt
Termín:3UĤEČåQČ



(IHNWLYQČDNRUHNWQČSURWLQiVLOt
%H]SHþQRVWQtRSDWĜHQtSĜLH[WUHPLVWLFNêFKDNFtFK
X

3URKOXERYDW VSROXSUiFL SRĜiGNRYp SROLFLH D 6OXåE\ NULPLQiOQt SROLFLH D Y\ãHWĜRYiQt

SĜLEH]SHþQRVWQtFKRSDWĜHQtFK]HMPpQDYREODVWLSĜHGiYiQtLQIRUPDFtPH]LMHGQRWOLYêPLVRXþiVWPL
7êNiVHWRSĜHGHYãtPLQVWUXNWiåtSROLFLVWĤSRĜiGNRYêFKMHGQRWHNSĜHGEH]SHþQRVWQtPRSDWĜHQtP]H
VWUDQ\VSHFLDOLVWĤQDH[WUHPLVPXVN]iMPRYêPRVREiPUL]LNĤPY\SOêYDMtFtPX~þDVWLNRQNUpWQtFK
H[WUHPLVWLFNêFKVXEMHNWĤDRVRE]ĜDGH[WUHPLVWĤ

X 'ĤVOHGQČSRVWLKRYDWWUHVWQRXþLQQRVWLEČKHPVKURPiåGČQtVH[WUHPLVWLFNêPSUYNHP=DPČĜLW
VHQDH[WUHPLVW\KRROLJDQVDPODGpYêWUåQtN\'ĤVOHGQČGRNXPHQWRYDWDQiVOHGQČY\KRGQRFRYDW
WUHVWQRXþLQQRVW

X 1RYHOL]RYDW LQWHUQt SROLFHMQt PDWHULiO\ SUR ]YOiGiQt SROLFHMQtFK EH]SHþQRVWQtFK RSDWĜHQt
=RKOHGQLWHYDOXDFLþLQQRVWLMHGQRWOLYêFK]DLQWHUHVRYDQêFKVORåHN

X[URþQČSRĜiGDWVSHFLDOL]RYDQpLQVWUXNþQČPHWRGLFNp]DPČVWQiQtSURYHOLWHOHEH]SHþQRVWQtFK
RSDWĜHQtYãHFKNUDMVNêFKĜHGLWHOVWYt3ROLFLHý5
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUDD3ROLFLHý5
Termín:3UĤEČåQČ
X 9\XåtYDW Y UiPFL ]YOiGiQt H[WUHPLVWLFNêFK DNFt PHWRG\ SROLFHMQt SUiFH Ä/RZ SUR¿OH SROLFLQJ³
DVWUDWHJLLÄ'³19SUD[LMGH]HMPpQDRHIHNWLYQtDEH]SHþQpY\XåtYiQt$QWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ
3ĜL SĜHGFKi]HQt H[WUHPLVWLFNêP DNFtP NRPXQLNRYDW D VSROXSUDFRYDW V SDUWQHU\ ]H VDPRVSUiY\
LQH]LVNRYpKRVHNWRUX
Gesce:3ROLFLHý5
Termín:3UĤEČåQČ

/RZSUR¿OHSROLFLQJ /33 MHVWUDWHJLHPLQLPiOQtKRSUH]HQWRYiQtSROLFHMQtVtO\/33QHY]EX]XMHQHJDWLYQtHPRFHQHGHNODUXMHVH
SĜLSUDYHQRVWDRþHNiYiQtVWĜHWX9RNROtDNFHVHSRK\EXMtSROLFLVWpYNODVLFNêFKXQLIRUPiFKQHERþOHQRYp$QWLNRQÀLNWQtFKWêPĤ3R
ĜiGNRYpMHGQRWN\MVRXPLPRYL]XiOQtNRQWDNWVYHĜHMQRVWtDOHQDYKRGQpPPtVWČSĜLSUDYHQLN]iVDKX1DSULQFLS\//3QDYD]XMHW]Y
VWUDWHJLH'NWHUiSRþtWiVWĜHPLVWXSQLĜHãHQtSRWHQFLRQiOQČQHEH]SHþQêFKVLWXDFtGLVNXVHVQLåRYiQtQDSČWtSURDNWLYQtPSĜtVWX
SHPUi]QiDNFH 'LVFXVVLRQ'HHVFDODWLRQ'HWHUPLQDWLRQ 

1

8

2EČWLWUHVWQpþLQQRVWL]QHQiYLVWL
8VLORYDW R LPSOHPHQWDFL SĜtNODGĤ GREUp SUD[H ] NRQFHSWX KDWH ELDV  FULPHV 6SROXSUDFRYDW
VQHVWiWQtPLDPH]LQiURGQtPLLQVWLWXFHPL=RKOHGQLWXVWDQRYHQt]iNRQDRREČWHFKWUHVWQpþLQQRVWL
v policejní praxi.
Gesce:0LQLVWHUVWYRYQLWUD
Termín:SURVLQFH
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