Předkládací zpráva

Materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014,
Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2014 a Koncepce boje proti
extremismu pro rok 2015 předkládá Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne
21. května 2014 č. 372 v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015.
„Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2014“ 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.
Důležitou informací je, že se neopakovala série protiromských pochodů z roku
2013. Veřejnost přestala slyšet na populistické argumenty extremistických politiků, případně
jiných anticiganistických aktivistů. Obyvatelé v regionech, kde se odehrávaly protiromské
demonstrace, si uvědomili, že extremisté do sociálně vyloučených lokalit nepřináší změnu ani
řešení. Pozitivní vliv měla opatření státní správy a samosprávy směrem ke zvýšení
bezpečnosti v ghettech.
V roce 2014 se výrazněji začaly prosazovat islamofobní subjekty. Ze strany
anarchoautonomů byly registrovány přímé akce, mj. žhářské útoky.
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 nové platformy bývalých neonacistů. Z hlediska levicových extremistů
jsou k dispozici poznatky o scéně anarchoautonomní (Československá anarchistická federace,
Antifašistická akce) i marxisticko-leninské.
Celkově bylo v roce 2014 na území České republiky spácháno 288 660 trestných činů.
Na tomto čísle se činy s extremistickým podtextem podílely 0,07%. V roce 2014 bylo
Policií ČR zjištěno 201 trestných činů s extremistickým podtextem. V meziročním
srovnání došlo k poklesu zjištěných extremistických činů o 10.
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 2014“. 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. novela zákona o právu
shromažďovacím).

V řadě opatření je třeba nadále pokračovat. Objevily se i nové výzvy. Nová
„Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015“ 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 začlenění ohrožených skupin, zejména menšin.
Pomáhat obětem extremistické trestné činnosti a chránit je.
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“).
Zaměřit se na nové platformy na extremistické scéně.

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 nemá žádné dopady na státní rozpočet a
ostatní veřejné rozpočty.
Dne 17. února 2014 byl materiál rozeslán do připomínkového řízení všem členům
Výboru pro vnitřní bezpečnost, dále čtyřem relevantním ministrům, kteří nejsou členy Výboru
pro vnitřní bezpečnost, a řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Termín ukončení připomínkového řízení byl dne 3. března 2015. K materiálu nebyly
uplatněny zásadní připomínky. Doporučující byly zapracovány a jejich autoři byli o
zapracování vyrozuměni.
Materiál byl dále schválen ve Výboru pro vnitřní bezpečnost dne 4. dubna 2015 a na
Bezpečnostní radě státu dne 22. dubna 2015. Dne 25. května 2015 ho usnesením vlády č. 389
vzala na vědomí Vláda ČR.

