Odbor bezpečnostní politiky
Praha 12. června 2018
Počet listů: 12

Extremismus
Souhrnná situační zpráva
1. čtvrtletí roku 2018

1

Obsah
1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2018 ......................................................3
1.1. Shrnutí ........................................................................................................................................3
1.2. Tradiční pravicoví extremisté.....................................................................................................3
1.3. Xenofobní projevy neextremistických subjektů .........................................................................4
1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny ......................................................................................5
1.5. Anarchistická scéna ....................................................................................................................5
1.6. Radikálně komunistická scéna ...................................................................................................6
1.7. Kvazi – mediální projekty ..........................................................................................................6
1.8. Rizika spojená s náboženským extremismem ............................................................................7
1.9. Zahraniční události s dopadem na ČR........................................................................................7
2. Statistiky ............................................................................................................................................9
2.1. Extremistická kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2018 ...................................................................10
2.2. Extremistická kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2018 podle krajů ................................................11
2.3. Akce extremistů v 1. čtvrtletí roku 2018 ..................................................................................12

2

1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku
2018
1.1. Shrnutí
•

•
•

•
•
•

Tradiční pravicově extremistická uskupení přestala být politicky relevantní. Nejefektivněji
pracovalo s obdobnou agendou hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. To ale
nelze označit za extremistické dle definice využívané Ministerstvem vnitra.
Extremisté a xenofobní populisté nedokázali ve sledovaném období uspořádat masovější
veřejnou akci.
Aktivity extremistů a xenofobních populistů se přesunuly z ulic na internet. Ve virtuálním
prostoru se diskutují dílčí medializované události. Chybí myšlenka, která by měla dlouhodobější
platnost a celorepublikový přesah.
Virtuální prostor se snažily okupovat tzv. kvazi – mediální projekty. Ty se nadále snažily
extremistům „podsouvat“ různá témata a nezřídka jim i dávaly prostor.
Levicově extremistická scéna byla nadále roztříštěná. Anarchistické přímé akce přestaly.
Na formování tuzemské scény měly vliv události v zahraničí.

1.2. Tradiční pravicoví extremisté
Obě hlavní tradiční pravicově extremistické strany, Dělnická strana sociální spravedlnosti
(dále jen „DSSS“) a Národní demokracie (dále jen „ND“), se ve sledovaném období projevovaly
velmi pasivně. Jejich členové v podstatě jen sledovali pro ně zajímavé společenské události a měli
tendenci na ně reagovat.
Na začátku roku představitelé obou stran upozornili na dva násilné konflikty v Plzni,
prostřednictvím kterých chtěli poukázat na „raketový vzestup zločinnosti“ cizinců.
Obě strany uspořádaly celorepublikové sjezdy. Tomáš Vandas obhájil, navzdory předchozím
volebním neúspěchům, pozici předsedy DSSS. Místopředsedou se stal Jiří Froněk, dříve významný
člen neonacistického Národního odporu. ND přišla s novým programem, zatím však zveřejnila
pouze jeho preambuli. Nedostatek kandidátů do komunálních voleb řešila ND zveřejněním nabídky,
že umožní kandidovat nespokojeným lidem s „vlasteneckým a pronárodním smýšlením“.
Tradiční pravicově extremistické strany reflektovaly i dění na Slovensku po vraždě novináře
Jána Kuciaka. Někteří jejich členové převzali různé konspirační teorie, které se objevily na
dezinformačních webech. Začali hovořit o spiknutí, jehož cílem má být ze zahraničí řízená revoluce.
Vandas v narážce na nedávné události na Ukrajině hovořil o „česko-slovenském majdanování“.
Nejvyšší soud nejprve potvrdil předsedovi ND Adamovi Bartošovi podmínečný trest za
antisemitskou performanci v Polné, Obvodní soud pro Prahu 1 ho zatím nepravomocně odsoudil
k dvouletému podmínečnému trestu s tříletým odkladem za další nenávistně motivované trestné
činy.
Bartoš se v únoru pochlubil návštěvou íránské ambasády. V minulosti nacházel íránský
režim pro své protižidovské a protiizraelské postoje obdiv u části české neonacistické scény.
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Několik členů neonacistického Národního odporu dokonce žádalo tehdejšího prezidenta Václava
Klause, aby jim umožnil sloužit v íránské armádě.
Aktivisté z české pobočky evropského hnutí Generace identity uspořádali protest před
britskou ambasádou proti nevpuštění Britanny Pettibonové a Martina Sellnera do této ostrovní země.
Sellner je předním představitelem rakouské Generace Identity, který plánoval pronést projev
v londýnském Hyde Parku, jeho partnerka Pettibonová chtěla uskutečnit interview se známým
pravicovým extremistou Tommym Robinsonem. Tommy Robinson (vl. jménem Stephen
Christopher Yaxley) je zakladatelem English Defence League, bývalým chuligánem s bohatou
trestní minulostí, který v roce 2016 vystupoval v Praze na shromáždění organizovaném českými
islamofobními aktivisty.
Zlínské Městské divadlo obdrželo výhrůžný antisemitský text za uvedení hry, které reagovala
na nedávné dění kolem židovského hřbitova v Prostějově.
Útlum veřejných akcí pravicových extremistů se pravděpodobně projevil na snaze některých
militantů se realizovat prostřednictvím fotbalových bitek. Dílčí aktivity v tomto směru vyvíjeli
hlavně chuligáni Baníku Ostrava. Policisté zahájili trestní stíhání tří fotbalových fanoušků klubu
Sigma Olomouc pro trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické
nebo jiné skupiny osob, kterých se měli dopustit v loňském roce slovním a posléze i fyzickým
napadením muže tmavé barvy pleti v pražské tramvaji.

1.3. Xenofobní projevy neextremistických subjektů
Hned zpočátku roku vzbudily ohlas nenávistné projevy na adresu prvního novorozeněte roku
2018, které se narodilo české občance a tureckému Kurdovi. Rasistické vzkazy se začaly šířit hlavně
na stránce WeAreHereAtHome.
Aleš Rozsíval byl odsouzen za nenávistné výroky adresované romskému hudebníkovi
Radkovi Bangovi. Podmínečný trest 18 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců, který mu prostějovský
soud v lednu udělil, se stal v únoru pravomocným.
Daleko více pozornosti ovšem vzbudily projevy spojené s hnutím Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). V souvislosti s odkupem vepřína v Letech byly
zaznamenány výroky některých představitelů hnutí na adresu bývalého pracovního, resp. cikánského
tábora, ve kterém našlo za druhé světové války smrt několik stovek osob a další stovky byly
deportovány do vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka. Policie ČR zahájila v únoru úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidia proti třem poslancům hnutí, včetně předsedy Tomia Okamury. Výroky
představitelů hnutí vyvolaly velkou kritiku u zástupců národnostních menšin, u přeživších
holokaustu či u veřejně známých osobností, včetně některých politiků.
V případě bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka zahájili policisté trestní stíhání v
souvislosti s jeho údajnými výroky v prostorách Poslanecké sněmovny. Stíhání je vedeno pro trestné
činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání,
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.
Hnutí SPD ve svých výstupech nadále operovalo s migranty a muslimy. Navrhlo novelu
zákona, která by umožňovala trestat už samotnou podporu nenávistných ideologií. SPD uvádí, že
cílem novely má být postih „nenávistné islámské ideologie“.
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Severomoravská organizace SPD varovala před občanskými iniciativami, neziskovkami a
aktivisty řízenými americkým finančníkem Georgem Sorosem. Tito „vlastizrádci“ měli údajně
chystat „český majdan“. Bezpečnostní složky k takovým tvrzením ale nedisponují žádnými
poznatky.
V únoru byl obviněn pro trestné činy teroristický útok a vyhrožování teroristickým trestným
činem muž, kterého policie podezírá, že v červnu a v červenci roku 2017 úmyslně pokácel strom do
kolejiště, aby tak způsobil nehodu osobního vlaku. Na místě podle policie zanechal a poté
v několika případech v regionu Mladoboleslavska poházel či vylepil letáky, kde vyhrožoval
teroristickými útoky. Motivem činu měla být snaha negativně ovlivnit veřejné mínění proti
muslimské komunitě. Informace o možném teroristickém útoku islamistů byla tehdy mj. šířena mezi
islamofobními aktivisty.

1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny
Z Národní domobrany vystoupila část aktivních členů, která se nově sdružila do
neregistrovaného uskupení Zemská domobrana. Cíle obou subjektů jsou prakticky totožné. Navenek
se Zemská domobrana snaží omezit politické projevy a zaměřuje se na spektakulární hlídkovou
činnost. Do budoucna se chce věnovat i volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Ze samotné
Národní domobrany se stal marginální subjekt. Její vedení se rozhádalo.
V březnu zahájili policisté trestní stíhání proti Martinovi Zapletalovi, členovi kontrolní
komise Československých vojáků v záloze za mír, pro podezření ze spáchání trestného činu
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kterého se měl
dopustit výroky o nutnosti používat cepy a další předměty proti vlastizrádcům, muslimům a islámu
na veřejném shromáždění v listopadu roku 2017. Dne 17. března na sebe tento známý islamofobní
aktivista dále upozornil pálením vlajky EU na Hradčanském náměstí v Praze. V roce 2017 se
prezentoval návštěvou brněnské mešity, kdy měl sdělit jejímu imámovi, že považuje islám za
zločinnou ideologii a Mohameda za pedofila.

1.5. Anarchistická scéna
V únoru došlo již k druhému obsazení pražské usedlosti Šatovka. Squatteři se v ní
zabarikádovali a odmítli ji opustit. Policie z obavy o jejich bezpečí nezasáhla. Squatteři posléze
začali dobrovolně objekt postupně opouštět. Devíti z nich poté v březnu uložil Obvodní soud pro
Prahu 6 trest obecně prospěšných prací. Proti rozsudku se squatteři odvolali. Někteří sympatizanti
squattingu uvedli, že chtějí ve své činnosti pokračovat a zveřejnili seznam objektů, které jsou
vhodné k obsazení.
Anarchistická scéna se dále zaměřila na solidární akce s úřady postihovanými zahraničními
kolegy, zejména z Ruska a ze Španělska.
Aktivisté vyjadřovali rovněž podporu Kurdům, zejména v souvislosti s událostmi v syrském
Afrínu a v souvislosti se zadržením kurdského politika Sáliha Muslima českou policií v Praze.
Zúčastnili se několika veřejných shromáždění. Nejpočetnějšího, které se konalo v březnu v Praze, se
zúčastnilo cca 300 osob. Dále pak reflektovali aktivity některých zahraničních kolegů, např. jejich
zapojení do bojů na straně Kurdů či útoky proti cílům souvisejícím s tureckou vojenskou operací.
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Dne 27. března Vrchní soud v Praze zamítl odvolání státního zástupce proti obžalovaným
v kauze Fénix. Vrchní soud se ztotožnil s rozsudkem Městského soudu v Praze ze září roku 2017,
který konstatoval, že důkazy proti pětici anarchistů jsou nedostatečné. Obžaloba se týkala údajně
plánovaného útoku vlak, dále pak zakopání zápalných lahví v blízkosti squatu Cibulka s cílem
použít je na obranu při případném vyklízení tohoto objektu. Vrchní soud vyslovil výhrady
k působení nasazených policejních agentů.
Na internetu se objevilo komuniké informující o ničení posedů v souvislosti se záměrem
chránit lesní zvěř. V komuniké byla vyjádřena podpora americkému environmentálnímu aktivistovi
Walterovi Bondovi, který byl ve Spojených státech uvězněn za spáchání žhářského útoku.
Tradiční pietní akce za zavražděného SHARP skinheada Jana Kučeru se uskutečnila
v Ostravě s účastí polských a slovenských anarchistů.

1.6. Radikálně komunistická scéna
Radikální komunisté si jednak připomínali různá výročí (tzv. „Vítězný únor“, úmrtí Josifa V.
Stalina) a jednak reagovali na různé zahraničně politické události. U části této scény byl jasně patrný
nekritický obdiv ke KLDR, jakožto jedinému režimu, který neuhýbá ze striktní komunistické linie.

1.7. Kvazi – mediální projekty
Tzv. kvazi – mediální projekty nadále intenzivně plnily své poslání, které spočívá
v polarizování společnosti, vytváření informačního chaosu a pocitu nedůvěry v demokratické
instituce a seriózní média. Za tím účelem některé z nich účelově dávaly prostor i extremistickým
uskupením. Dále šířily jejich názory, případně přicházely s vlastními zjištěními, kterých by se
extremisté mohli tzv. „chytit“. Podporu kvazi – mediálních projektů tuzemští extremisté a xenofobní
populisté nekriticky vítají a přijímají.
Na počátku roku hojně rezonovaly v této mediální scéně prezidentské volby, některé kvazi –
mediální weby se aktivně podílely na šíření dezinformací.
Některé kvazi-mediální projekty nadále účelově pokračovaly v nastolování xenofobních
témat. Stále opakovaly nebezpečí spojená s migrací a islámem, problematické soužití s romskou
menšinou apod. Aeronet se pokusil v souvislosti s odsouzením Adama Bartoše nastolit
antisemitskou kartu článkem o „justičním chazariátu“. Tento pokus, který by možná v jiných zemích
zafungoval účinněji, v České republice zatím nenašel přílišnou odezvu.
V souvislosti s vraždou slovenského novináře Kuciaka začaly uveřejňovat kvazi – mediální
weby různé konspirační teorie o snahách organizovat v Čechách a na Slovensku „majdany“.
Seriózní investigativní novináři jsou dlouhodobě pro tato „média“ terčem kritiky a představují pro
ně velké ohrožení.
Často bylo skloňováno jméno George Sorose. Personifikaci amerického finančníka do pozice
hlavního podporovatele tuzemských „vlastizrádců“ se podařilo kvazi – mediálním webům úspěšně
včlenit do rétoriky extremistických uskupení. Dlouhou dobu tuzemští extremisté ve valné většině
Sorosovy aktivity v Evropě vůbec nezmiňovali a lze se domnívat, že o jeho existenci ani nevěděli.
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V březnu přicházely kvazi - mediální projekty s často protichůdnými konspiračními teoriemi
o případu otravy Sergeje Skripala a jeho dcery. Nechávaly se nezřídka inspirovat argumenty
využívanými oficiálními ruskými zdroji.

1.8. Rizika spojená s náboženským extremismem
Situace z hlediska náboženského extremismu byla v ČR nadále stabilní. Stále platil první
stupeň ohrožení terorismem. Migrace v uplynulém období nijak zásadně nezasáhla do složení
tuzemských náboženských komunit. Většinově se muslimská komunita projevovala umírněně.
Bezpečnostní složky nicméně důsledně monitorovaly potenciální rizikové fenomény, které
by mohly vést k možné radikalizaci jednotlivců.
Naprosto prioritní je v této oblasti monitoring navrátivších tzv. zahraničních bojovníků.
Zde však nadále platí, že ČR není dosud těmito rizikovými jedinci vnímána jako cílová destinace.
V ČR nepůsobí salafistické sítě jako v jiných evropských zemích, ani zatím nelze
předpokládat, že by zde radikální výklady islámu našly širší odezvu v rámci muslimských komunit.
Lze však identifikovat osoby ze zahraničí, které s radikálními směry přišly do kontaktu a ojediněle
radikální názory v uzavřených společenstvích ventilují.
Významným problémem nadále zůstává zahraniční džihádistická propaganda na
internetu, v rámci které se šíří výzvy a návody k páchání teroristických útoků.
Od Správy uprchlických zařízení MV ani Vězeňské služby nebyl ve sledovaném období
zjištěn poznatek k výskytu projevů radikalizace.
Polská prokuratura oznámila, že v září roku 2016 byl v blízkosti českých hranic zadržen
Maročan, který měl vazby na Islámský stát a pachatele teroristického útoku v Paříži v listopadu
2015. Do Polska přicestoval přes Českou republiku. K jeho dopadení přispěly i informace českých
bezpečnostních složek.
Podrobnější informace k rizikům spojeným s náboženským extremismem budou k dispozici
ve Zprávě o extremismu na území ČR v roce 2017.

1.9. Zahraniční události s dopadem na ČR
Skutečnost, že se v Německu podařilo Angele Merkelové opětovně sestavit vládu, byla
negativně vnímána českými extremistickými a xenofobně populistickými aktivisty i kvazimediálními projekty. Německá kancléřka je dlouhodobě vnímána jako hlavní viník migrační vlny,
která má způsobit rozpad Evropy a její údajnou islamizaci. Naopak určité sympatie na tuzemské
extremistické scéně má dlouhodobě protiimigrační strana Alternative für Deutschland (dále jen
„AfD“, Alternativa pro Německo). Někteří čeští aktivisté udržují na politiky AfD kontakty.
Německá Spolková rada se v únoru vyslovila pro zastavení financování
Národnědemokratické strany Německa (NPD). Reagovala tím na verdikt ústavního soudu, který ji
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v roce 2017 odmítl zakázat, ale uvedl, že sleduje protiústavní cíle a je možné ji odejmout státní
příspěvky. NPD udržuje přátelské vztahy s českou DSSS.
V poslední době často skloňované téma soužití majority s muslimy a role či statusu islámu
v Německu bylo reflektováno i v České republice. V extremistické a xenofobně populistické scéně
nacházely odezvu zejména různé incidenty. V březnu byl soudem ve Freiburgu odsouzen
k doživotnímu trestu Afghánec, který se dopustil vraždy a znásilnění devatenáctileté dívky.
Afghánec lhal o svém věku a už dříve se v Řecku dopustil trestné činnosti. Kauza tehdy vyvolala
obavy z možnosti, že do Evropy se dostávají osoby, u kterých není možné zjistit totožnost, věk a
původ.
V německé Chotěbuzi docházelo k potyčkám mezi migranty a extremisty. K této skutečnosti
se např. vyjadřovalo se znepokojením české hnutí SPD.
V březnu došlo v Berlíně k úmyslnému zapálení a přeřezání rozvodových kabelů, které
způsobily výpadek elektřiny cca 6.500 domácností a 400 firem. K útoku se přihlásila skupina
Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen, jejímž cílem je zřejmě zrušení dominantní kontroly nad
elektrorozvodnou sítí. Obdobné útoky proti energetické infrastruktuře jsou v Německu
zaznamenávány zhruba jednou až dvakrát ročně. Obvykle se k nim hlásí skupiny pojmenované po
sopkách. Jejich motivem byly v minulosti protesty proti jaderné energetice i proti německému
vojenskému působení v Afghánistánu. Tyto útoky se zaměřily mj. i na železniční infrastrukturu.
Polská policie zadržela dva údajné členy polské pravicově extremistické organizace Falanga,
kteří měli údajně zaútočit v únoru zápalnými lahvemi na Maďarské kulturní centrum v Užhorodě.
Zástupci polské Falangy v minulosti hovořili např. na shromáždění organizovaném Národní
demokracií. Pravicoví extremisté často hrají aktivní roli při rozpoutávání nevraživostí mezi národy.
Lze očekávat, že extremisté budou do budoucna často zneužívat různých historických, politických či
kulturních příležitostí k tomu, aby ventilovali vyhrocené nacionalistické postoje a tím destabilizovali
situaci ve střední a východní Evropě.
Velký ohlas v ČR přinesla i polská televizní reportáž o neonacistech a reakce, které vyvolal
kontroverzní zákon o připisování odpovědnosti za holokaust polskému státu či národu.
Rakouská policie se začala zabývat případem buršáckého spolku Germania kvůli jeho
zpěvníku s antisemitskými texty. Členem Germanie byl i přední člen Svobodné strany Rakouska
(dále jen „FPÖ“, Freiheitliche Partei Österreichs) Udo Landbauer, a tak případ oživil debatu o
možném propojení některých vyhroceně nacionalistických buršáckých spolků s touto stranou. Právě
FPÖ organizovala v lednu ve Vídni ples, kterého se zúčastňují představitelé buršáckých spolků.
Proti této akci pravidelně protestují příznivci krajní levice, včetně aktivistů z ČR.
V březnu zaútočil Rakušan egyptského původu před íránskou ambasádou ve Vídni nožem na
hlídkujícího vojáka. Napadený voják útočníka zastřelil. Podle rakouského ministerstva vnitra měl
útočník „sympatie k politickému islámu“.
Vražda slovenského novináře Kuciaka a jeho partnerky vyvolala zejména v části české
pravicově extremistické a xenofobně populistické scény různé konspirační dohady, které byly
živeny kvazi – mediálními projekty.
Ĺudová strana Naše Slovensko, kterou ve svém inauguračním projevu označil prezident
Miloš Zeman za neonacistickou, čelila trestnímu stíhání dvou svých poslanců. Prokurátor Úradu
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špeciálnej prokuratúry podal v lednu na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Stanislava Mizíka
obviněného z výroby a rozšiřování extrémistických materiálů a hanobení národa, rasy a přesvědčení.
Mizík kritizoval slovenského prezidenta Kisku za udělování státních vyznamenání. U některých
vyznamenaných upozornil na jejich židovský původ, ohradil se i proti udělení ocenění bývalému
českému ministrovi pro lidská práva Michaelovi Kocábovi. V únoru pak projednával soud v Banské
Bystrici Mizíkova kolegu Milana Mazurka pro nenávistné výroky proti Romům, muslimům a
imigrantům. Ĺudová strana Naše Slovensko se blízce přátelí s českou DSSS. V březnu se
představitelé obou stran setkali ve slovenském Ružomberoku.
Úrad špeciálnej prokuratury obžaloval šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Rostase
z hanobení rasy, národa a přesvědčení, kterého se měl dopustit antisemitsky laděným článkem
s názvem „Klín židů mezi Slovany“. Rostase se zastal mimo jiné i český dezinformační web
Aeronet.
Předvolební situaci v Itálii ovlivnily mj. i události v Maceratě. V tomto městě bylo nejprve
nalezeno rozřezané tělo osmnáctileté ženy. Pro podezření z vraždy byl následně zadržen muž
z Nigérie. Zřejmě v reakci na tuto událost pak na počátku února v témže městě pravicový extremista
Luca Traini střílel z auta po osobách tmavé barvy pleti. Zranil pět mužů a jednu ženu. Incidenty
vyvolaly protesty a promítly se i do politických debat. Maceratské události byly reflektovány i v ČR,
komentovalo je např. hnutí SPD.
V Itálii, stejně jako v Řecku, rovněž došlo ve sledovaném období k politicky motivovaným
útokům na squaty, které komentovali čeští anarchisté. V italském Trentu naopak došlo k útoku na
pobočku neofašistického uskupení CasaPound, ke kterému měli blízko někteří čeští pravicoví
extremisté.
V bulharské Sofii v únoru proběhl pochod za pronacistického generála Hristo Lukova,
kterého se měli zúčastnit i čeští pravicoví extremisté.
Únorový incident ve školním komplexu ve floridském Parklandu, při kterém pravicový
extremista Nikolas Cruz zastřelil 17 osob, nebyl v pravicově extremistickém prostředí komentován.
Předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Radek Koten (SPD) uvěřil dezinformaci
šířené na internetu a uvedl v médiích, že útočník je členem levicově extremistického subjektu
Antifa.
V březnu došlo na jihu Francie ke spáchání teroristického činu Radouanem Lakdimem,
náboženským extremistou, odkazujícím se k Islámskému státu. Jeho následkem zemřeli tři lidé,
několik dalších osob bylo zraněno. V ČR ale následkem tohoto útoku nebyl zvýšen stupeň ohrožení.
Policie ČR přijala určitá bezpečnostní opatření, která souvisela mj. s velikonočními svátky.

2. Statistiky
Statistika Policie ČR je postavena pouze pro meziroční, nikoliv pro měsíční, porovnávání.
Počítáno a porovnáváno je vždy období od 1. ledna do konce sledovaného období. Nelze tedy získat
počty za jednotlivé měsíce. Vzhledem k tomu, že trestní řízení je probíhajícím procesem, prostým
odečtem po sobě následujících období by bylo získáno jakési imaginární číslo, které za určitých
okolností může nabývat záporných hodnot.
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2.1. Extremistická kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2018
Počty skutků
Takticko statistická
klasifikace

období
1.1.-31.1.2018

období
1.1.-28.2.2018

období
1.1.-31.3.2018

registrováno objasněno registrováno objasněno registrováno objasněno

úmyslné ublížení na zdraví (§
145 - 146a)
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a
jednotl. (§ 352)
nebezpečné vyhrožování (§
353)

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

poškozování cizí věci (§ 228)

1

0

1

0

1

0

výtržnictví na sport. a veřej.
akcích (§ 358)

1

0

0

0

0

0

sprejerství (§ 228/2)

0

0

0

0

0

0

3

1

6

3

10

4

2

1

3

2

7

4

10

0

21

6

27

9

18

3

32

12

49

18

hanobení národa rasy,
etnické, jiné skup. (§ 355)
podněcování k národ. a
rasové nenávisti (§ 356)
podpora a propagace hnutí
(§§ 403, 404, 405)
CELKOVÝ SOUČET

Počty stíhaných osob
Takticko statistická klasifikace

období
1.1.-31.1.2018

období
1.1.-28.2.2018

období
1.1.-31.3.2018

počet

Počet

počet

úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a)

0

0

0

nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§
352)

3

4

4

nebezpečné vyhrožování (§ 353)

0

0

0

poškozování cizí věci (§ 228)

0

0

0

výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§
358)

2

2

2

sprejerství (§ 228/2)

3

3

3

1

4

6

0

2

4

2

8

11

11

23

29

hanobení národa rasy, etnické, jiné skup.
(§ 355)
podněcování k národ. a rasové nenávisti
(§ 356)
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404,
405)
CELKOVÝ POČET*
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Za první čtvrtletí roku 2018 je evidováno 49 trestných činů s extremistickým podtextem.
Z toho 18 jich bylo objasněno. Nejčastěji byly v tomto období zastoupeny TČ evidované v taktickostatistické skupině „podpora a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 29 skutků.
Policie ČR eviduje za první čtvrtletí roku 2018 celkem 29 stíhaných osob u skutků
s extremistickým podtextem. Nejčastěji se jednalo o TČ evidované v takticko-statistické skupině
„podpora a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 11 osob.

2.2. Extremistická kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2018 podle krajů
Počty skutků

spácháno na území kraje

období
1.1.-31.1.2018

období
1.1.-28.2.2018

období
1.1.-31.3.2018

registrováno objasněno registrováno objasněno registrováno objasněno
Hl. m. Praha

6

1

16

1

20

2

Středočeský

4

1

5

3

8

4

Jihočeský

0

0

0

0

1

1

Plzeňský

2

0

2

1

4

1

Ústecký

0

0

2

2

2

2

Královéhradecký

1

0

2

2

2

2

Jihomoravský

0

0

0

0

2

0

Moravskoslezský

3

1

3

2

5

2

Olomoucký

0

0

0

0

0

0

Zlínský

2

0

2

1

3

2

Vysočina

0

0

0

0

2

2

Pardubický

0

0

0

0

0

0

Liberecký

0

0

0

0

0

0

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

18

3

32

12

49
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CELKOVÝ SOUČET

Počty stíhaných osob
období
období
období
1.1.-31.1.2018
1.1.-28.2.2018
1.1.-31.3.2018
spácháno na území kraje
počet
počet
počet
Hl. m. Praha

4

4

5

Středočeský

0

2

3

Jihočeský

0

0

1

Plzeňský

0

1

2

Ústecký

0

2

2

Královéhradecký

0

3

3

Jihomoravský

0

0

0

11

Moravskoslezský

1

3

3

Olomoucký

0

1

1

Zlínský

2

3

4

Vysočina

1

1

2

Pardubický

3

3

3

Liberecký

0

0

0

Karlovarský

0

0

0

11

23

29

CELKOVÝ POČET*

Za první čtvrtletí roku 2018 bylo registrováno nejvíce skutků s extremistickým
podtextem v Praze (20) a dále pak ve Středočeském kraji (8) a v kraji Moravskoslezském (5).
Nejvíce stíhaných osob u skutků s extremistickým podtextem bylo evidováno v Praze
(5), dále pak ve Zlínském kraji (4).
* Celkový počet stíhaných osob není součtem hodnot, neboť osoba může spáchat tr. činnost ve více
krajích a zároveň více skutků a byla by započítána duplicitně. Toto platí od počátku roku 2016.

2.3. Akce extremistů v 1. čtvrtletí roku 2018

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 49 akcí organizovaných nebo
s významnou účastí politicky motivovaných extremistů. Z uvedeného počtu jich celkem bylo 42
spojeno s levicově extremistickým spektrem a celkem 7 pak s pravicovými extremisty. Oproti 4.
čtvrtletí roku 2017 lze sledovat pokles počtu akcí u levicových extremistů o 7, počet akcí
pravicových extremistů zůstal stejný.
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