Problematika extremismu na území České republiky
ve třetím čtvrtletí r. 2010
Problematika extremismu zůstávala nadále jednou z priorit bezpečnostní politiky.
Vedení Ministerstva vnitra, stejně jako Policie ČR, přistupuje k této problematice
s vědomím, že jakékoliv snížení intenzity boje s tímto fenoménem by mohlo vést
k opětovnému posílení extremistických struktur a popření dosažených úspěchů. I
nadále platila zásada nulové tolerance k extremismu, provázená preventivními
aktivitami napříč orgány státní správy.
Průběžně byly plněny úkoly vyplývající z Koncepce boje proti extremismu, byla
vedena řada jednání k různým aspektům této problematiky, a to jak s resortními, tak
meziresortními partnery či představiteli různých nevládních organizací. Ve spojitosti
s nevládními organizacemi lze např. zmínit jednání pracovní skupiny Task Force C,
kde byla nastolena témata, jejichž rozpracování může přispět k další optimalizaci boje
s extremismem.
Dne 8. září 2010 projednal Strategii boje proti extremismu v roce 2009 Výbor
pro obranu a bezpečnost PS P ČR a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně
P ČR vzít materiál na vědomí.

Pravicově extremistická scéna: trendy a trestná činnost s extremistickým
podtextem
Útlum pravicově extremistické scény přetrvával i ve III. čtvrtletí 2010. Dopad
rozpuštění Dělnické strany Nejvyšším správním soudem, odhalení, usvědčení a
postavení pachatelů žhářského útoku ve Vítkově před soud a konečně i policejní
zásahy proti pravicovým extremistům na celorepublikové úrovni se nadále projevoval
paralyzací jejích veřejných aktivit.
Na pravicově extremistické scéně ubyl po Národní straně (NS) další subjekt, který
vznikl v minulém století, a to politická strana Národní sjednocení (NSJ). Byla již delší
dobu v „zákrytu“ a de facto nevyvíjela pod svou hlavičkou žádnou zřetelnou činnost či
veřejné aktivity. Zrušení internetových stránek, které byly jejím jediným zviditelněním,
je možné chápat jako předstupeň ukončení její činnosti. Nejviditelnější zůstávala na
této scéně Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), která se plně připravovala
na říjnové komunální volby a její předseda Tomáš Vandas na kandidaturu do Senátu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stranou nestála ani její mládežnická
organizace, občanské sdružení Dělnická mládež (DM). Z neformálních, různě
atomizovaných, uskupení to byly Národní odpor, Svobodná mládež a Autonomní
nacionalisté. Nadále existovalo občanské sdružení Vlastenecká fronta, avšak bez
výrazných aktivit. Totéž platilo pro občanské sdružení Ingenuus, jehož internetové
stránky byly naposledy aktualizovány v dubnu 2010.

Bez vnitřní odezvy na pravicově extremistické scéně bezesporu nezůstanou
rozsudky vynesené nad žháři z Vítkova. Dne 20. října 2010 je Krajský soud v Ostravě
uznal vinnými z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu a poškozování cizí věci. David
Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller byli odsouzeni na 22 let do vězení se zvýšenou

ostrahou, Václav Cojocaru na 20 let vězení se zvýšenou ostrahou. Rozsudky nejsou
pravomocné.
Z celkového počtu 238 938 zjištěných trestných činů na území ČR bylo v III.
čtvrtletí 2010 zaevidováno 202 trestných činů s extremistickým podtextem, tj. cca 0,08
% z celkového objemu zjištěné kriminality ( 0,07 % ve III. čtvrtletí r. 2009). Ve
srovnání se III. čtvrtletím roku 2009 došlo k nárůstu této trestné činnosti o 8,6 % (III.
čtvrtletí r. 2010: 202 tr. činů; III. čtvrtletí r. 2009: 186 tr. činů). Počet stíhaných osob
poklesl o cca 4,8 % (III. čtvrtletí r. 2010: 180 osob; III. čtvrtletí r. 2009: 189 osob.
Objasněno bylo 131 trestných činů, tj. 64,9 % (ve III. čtvrtletí r. 2009 117 trestných
činů, tj. 63,0 %). Nejvíce těchto trestných činů bylo zaevidováno v kraji
Moravskoslezském – 22,8 % (44 tr.č.), v hl. městě Praze – 12,9 % (26 tr.č.), v krajích
Středočeském 11,9 % (24 tr.č.), Ústeckém 9,4 % (19 tr.č.) a Jihočeském 8,9 % (18
tr.č.). Nejnižší počet tr. činů s extremistickým podtextem byl zaregistrován v krajích
Vysočina 1,5 % (3 tr.č.) a Karlovarském 1,5 % (3 tr.č.).
Ve skladbě trestné činnosti nedošlo k podstatným změnám. Nadále v ní
převažovaly 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 44,6 % (90 tr. činů); ve
stejném období r. 2009 činily 67,2 % (125 tr.činů).

Zaevidovaná trestná činnost s extremistickým podtextem na území
České republiky v roce 2010 (1.červenec – 30. září)
KRAJE1

1.1. – 30.6.2010

1.1. – 30.9.2010

ROZDÍL

(zaevidované TČ) (zaevidované TČ)
Hl. město Praha

17

26

9

Středočeský

15

24

9

Jihočeský

15

18

3

Plzeňský

12

11

-1

Ústecký

15

19

4

Královéhradecký

5

8

3

Jihomoravský

8

12

4

Moravskoslezský

38

44

6

Olomoucký

3

7

4

Zlínský

6

8

2

Vysočina

3

3

0

Pardubický

2

4

2

Liberecký

12

15

3

Karlovarský

2

3

1

153

202

ČESKÁ REPUBLIKA

1

+49

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. V tabulce je proto uváděno jen
mezičtvrtletní srovnání.

Trestná činnost s extremistickým podtextem ve III. čtvrtletí r. 2010
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Evropská unie a mezinárodní organizace
Ve sledovaném období nebyla v rámci Evropské unie přijata nová legislativní
opatření v oblasti extremismu. Rada a Komise EU a Evropský parlament věnovaly
pozornost dění ve Francii v souvislosti s likvidací nelegálních tábořišť a deportacemi
Romů do zemí původu. Dne 29. září 2010 se Evropská komise rozhodla zahájit právní
kroky vůči Francii kvůli nerespektování evropských pravidel volného pohybu osob.
V závěru III. čtvrtletí (30. září) byla zahájena ve Varšavě Revizní konference
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která má, mimo jiné, za cíl
posílení euroatlantických a euroasijských vazeb při zajišťování bezpečnosti.

