II.
Předkládací zpráva
Materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení
plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepce boje proti extremismu pro rok
2018 předkládá Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 394.
„Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2017“ 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.
Pravicově extremistické hnutí bylo výrazně fragmentované. Levicově extremistickému
hnutí dominovala anarchistická scéna. V činnosti nadále pokračovaly paramilitární a
domobranecké skupiny. Prostor, dříve obsazený tradičními pravicově extremistickými
skupinami, začala úspěšně okupovat populistická protiimigrační a protimuslimská uskupení.
V roce 2017 bylo Policií ČR zaregistrováno 153 trestných činů s extremistickým
podtextem. Z toho 102 jich bylo objasněno. Dále bylo evidováno 132 stíhaných osob u skutků
s extremistickým podtextem.
Celkem bylo zaznamenáno 334 akcí. Z toho 99 bylo uspořádáno subjekty náležející
k extrémní pravici. Celkem 235 akcí je spojeno se subjekty či osobami z řad extrémní levice.
Poslední pasáž reflektuje významné zahraniční události a trendy, které měly dopad na
tuzemskou scénu.
V samostatném dokumentu
proti extremismu v roce 2017“.
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V řadě opatření je třeba nadále pokračovat. Objevily se i nové výzvy. Nová „Koncepce boje
proti extremismu pro rok 2018“ tak zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy.
Materiál byl rozeslán do připomínkového řízení všem členům Výboru pro vnitřní
bezpečnost, dále ministrům kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a práce a
sociálních věcí, kteří nejsou členy Výboru pro vnitřní bezpečnost, a řediteli Generální inspekce
bezpečnostních sborů.
Materiál byl projednán v rámci Výboru pro vnitřní bezpečnost. Dále byl materiál projednán
na schůzi Bezpečnostní rady státu dne 6. prosince 2018. Dne 17. prosince 2018 byl schválen vládou
usnesením č. 873.

