Problematika extremismu na území ČR v prvním čtvrtletí r. 2010
(1. leden až 31. březen)
Aktivity státní správy
Mezi nejvýznamnější úspěchy resortu vnitra a Policie ČR patřilo rozpuštění
Dělnické strany Nejvyšším správním soudem na základě návrhu vlády ČR,
jehož detailní podobu a argumentační potenciál připravily.
Byla zpracována výroční Strategie boje proti extremismu v roce 20091. První
část materiálu je věnována vývoji na extremistické scéně v r. 2009,
zaevidované trestné činnosti s extremistickým podtextem a dalším aspektům
této problematiky. Druhá část obsahuje vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících
z Koncepce boje proti extremismu a aktualizaci úkolů Koncepce na rok 2010.
Od počátku roku probíhala řada školení a vzdělávacích akcí určená
pracovníkům různých úrovní policejního managementu a specialistům na
extremismus. Uskutečnily se také mezinárodní semináře k této problematice,
která byla rovněž řešena při výjezdech pracovníků resortu vnitra do zahraničí a
při diskusích s tamějšími partnery.
Pravicově extremistická scéna: trendy a trestná činnost s extremistickým
podtextem
V I. čtvrtletí roku 2010 doznala extremistická scéna určitých změn.
Z jejího pravicově extremistického spektra vymizela politická strana
Národní strana, která byla již koncem roku zcela neaktivní. Oficiálně však
prozatím svou činnost neukončila. Není zřejmé, zda není připravována
transformace této strany v jiný, obdobný subjekt (změna názvu, změny ve
vedení, v programu atd.).
Druhá politická strana, Dělnická strana (dále jen „DS“), byla na základě
návrhu vlády ČR Nejvyšším správním soudem (dále jen „NSS“) dne 17. února
2010 rozpuštěna. Proti rozsudku NSS byl dne 15. března 2010 podán
Dělnickou stranou u Ústavního soudu ČR návrh dle článku 87 odst.1, písm. j)
Ústavy. Tento návrh má odkladný účinek. Na rozhodnutí Ústavního soudu ČR
představitelé DS nehodlali čekat, ještě před svým podáním, a to již 20. února
2010, se rozhodli přenést své aktivity a převést členskou základnu do Dělnické
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Strategie boje proti extremismu v roce 2009 je veřejnosti dostupná na internetových stránkách
ministerstva vnitra:http://www.mvcr.cz (banner boj proti extremismu). Vláda ČR ji projednala
dne 3. května 2010 (usnesení vlády č. 320/2010).

strany sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) a v rámci této strany kandidovat
v květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Na webových stránkách DSSS
zveřejnili programové materiály strany (Stanovy; Programovou listinu,
Ekonomický program a další dílčí materiály). Úzce propojené s DSSS, dříve
s DS, je občanské sdružení Dělnická mládež (DM), které na svém II. sjezdu
konaném v Praze ve dnech 27. – 28. března 2010 zvolilo nejen nového
předsedu, ale také schválilo nový Program Dělnické mládeže.
Na pravicově extremistické scéně zůstávala ještě politická strana
Národní sjednocení (NSJ) a dále občanské sdružení Vlastenecká fronta, jejichž
aktivity byly marginální. Aktivně se naopak projevovalo občanské sdružení
Ingenuus, zaregistrované Ministerstvem vnitra dne 19. června 2009. Toto
občanské sdružení je zaměřeno na poskytování bezplatné právní pomoci
pravicovým extremistům. V prvním čtvrtletí 2010 byly uspořádány čtyři právní
semináře (v Českých Budějovicích, Ostravě, Znojmě a Pardubicích).
Z neregistrovaných uskupení na této scéně dále působily neonacistický
Národní odpor a Autonomní nacionalisté, kteří se na svých webových stránkách
deklarativně distancovali od DSSS.
Na levicově extremistické scéně došlo k jediné podstatné změně, a to
obnovení činnosti občanského sdružení Komunistický svaz mládeže (KSM).
Dne 27. ledna 2010 zrušil Městský soud v Praze rozhodnutí Ministerstva vnitra
o rozpuštění KSM, a to na základě rozhodnutí NSS ze dne 28. srpna 2009 ve
věci kasační stížnosti KSM. Dne 13. března 2010 se konal v Praze legalizační
sjezd KSM, na němž byla oficiálně obnovena činnost tohoto občanského
sdružení. V souvislosti s levicově extremistickou scénou nebyly v prvním
čtvrtletí roku 2010 zaznamenány významnější aktivity. To se vztahovalo jak k
jejímu anarchoautonomnímu spektru, tak k marxisticko – leninsky orientovaným
skupinám.
Trestná činnost s extremistickým podtextem
Z celkového počtu 77 620 zjištěných trestných činů na území ČR bylo
v prvním čtvrtletí 2010 zaevidováno 64 trestných činů s extremistickým
podtextem, tj. 0,08 % z celkového objemu zjištěné kriminality (0,06 % ve
stejném období r. 2009).
Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2009 došlo k nárůstu této trestné činnosti
o cca 39,1 % (+ 18 tr. činů; 2009: 46 tr.činů; 2010: 64 tr. činů). Počet stíhaných
osob vzrostl o cca 46,2 % (+ 18 osob; r. 2009: 39 osob; 2010 57 osob). Nejvíce
těchto trestných činů bylo zaevidováno v krajích Moravskoslezském 25 % (16
tr.č.), Jihočeském 12,5 % (8 tr.č.), Středočeském 10,9 % (7 tr.č.) a hl. městě

Praze 10,9 % (7 tr.č.), jak ukazují tabulka č.1 a graf č.1. Žádný trestný čin
s extremistickým podtextem nebyl zaregistrován v kraji Pardubickém.
Ve skladbě trestné činnosti nedošlo k podstatným změnám. Převažovaly
v ní trestné činy dle § 403 (Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího
k potlačení práv a svobod člověka), § 404 (Projev sympatií k hnutí směřujícímu
k potlačení práv a svobod člověka), § 405 (Popírání, zpochybňování,
schvalování ospravedlňování genocidia) trestního zákoníka č. 40/2009 Sb.,
které jsou ekvivalenty § 260, 261, 261a trestního zákona č. 140/1961 Sb.
Z celkového počtu zaevidovaných tr. činů s extremistickým podtextem činily tyto
trestné činy 28,1 % (18 tr. činů); ve stejném období r. 2009 činily 63 % (29
tr.činů).
K nejzávažnějšímu trestnému činu, žhářskému útoku, došlo v Ostravě
v kolonii Bedřiška. Pachatelé zde dne 14. března 2010 vhodili oknem do
romského domku zápalnou láhev. Ke zranění nedošlo. Dne 21. dubna 2010
Policie ČR zadržela ženu, jejího druha a bratra a její dva syny. Ze žhářského
útoku byla posléze obviněna žena a její syn, na které ostravský soud uvalil
vazbu. Jedná se obyvatele kolonie „Bedřiška“, kteří patří k majoritní společnosti.

Tabulka č.1
KRAJE

1.1. – 31.3.2010
(zaevidované TČ)

Hl. město Praha

7

Středočeský

7

Jihočeský

8

Plzeňský

1

Ústecký

8

Královéhradecký

1

Jihomoravský

2

Moravskoslezský

16

Olomoucký

3

Zlínský

3

Vysočina

1

Pardubický

0

Liberecký

5

Karlovarský

2

Čtvrtletní statistické hodnoty za roky 2010 a
2009 nejsou srovnatelné, neboť od 1. ledna
2010 je policejní členění krajů totožné
s VÚSC, tj. namísto 8 krajských ředitelství
Policie ČR je jich 14. Srovnatelné jsou pouze
celkové údaje za Českou republiku.

Graf č.1
Trestná činnost s extremistickým podtextem v I. čtvrtletí 2010
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