Problematika extremismu na území České republiky
ve čtvrtém čtvrtletí r. 2010
Problematika extremismu zůstávala ve IV. čtvrtletí, stejně jako ve III. čtvrtletí,
jednou z priorit bezpečnostní politiky. Dále byly průběžně plněny úkoly vyplývající
z Koncepce boje proti extremismu, probíhaly preventivní a vzdělávací aktivity, které
byly nastaveny již v předchozím období. Na přelomu listopadu a prosince se
uskutečnilo výroční jednání Pracovní skupiny pro boj s extremismem zemí V4 a
Rakouska, které přineslo řadu nových podnětů, začátkem prosince byl představen
sociologický výzkum „Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově
extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům“ zpracovaný
firmou STEM. Výzkum je veřejnosti dostupný na internetových stránkách ministerstva
vnitra. Jeho výsledky budou využity při koncipování dalších opatření pro boj
s extremismem.
V rámci reorganizace Policejního prezidia ČR byla metodika extremismu
převedena do gesce celorepublikového Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
s cílem zintenzivnit koordinaci boje proti extremismu.
Dne 4. listopadu 2010 usnesením č. 149 ze 7. schůze vzala Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR na vědomí Strategii boje proti extremismu v roce 2009.

Extremistická scéna: trendy a trestná činnost s extremistickým podtextem
Na pravicově extremistické scéně nedošlo v průběhu IV. čtvrtletí 2010
k výrazným změnám. Její útlum přetrvával, nedocházelo k její zvýšené aktivizaci.
Veřejné akce byly omezené, počet koncertů rovněž nebyl markantní. V tomto směru
bezesporu přetrvával dopad vítkovské kauzy, uskutečněných policejních razií,
vazebního stíhání Patrika Vondráka a Michaely Dupové, ale i soudního řízení
s hlavními představiteli Dělnické strany sociální spravedlnosti a jejich odsouzení
k podmíněným trestům odnětí svobody a pokutám za dikci politických projevů, které
přednesli na shromáždění k 1. máji 2009. Narůstal však význam kyberprostoru a
využívání sociálních sítí, kam se komunikace pravicových extremistů v převážné míře
přesunula.
Na veřejně dostupných webových stránkách pravicově extremistických
subjektů, především Dělnické strany sociální spravedlnosti, byl nemalý prostor
věnován populistické kritice vládního establishmentu a připravovaným reformám,
upozorňováno bylo rovněž na „romskou kriminalitu“. Je zřejmé, že po neúspěchu jak
v parlamentních, tak v obecních volbách 2010, bude tento subjekt i nadále usilovat o
vstup na oficiální politickou arénu.
Z dalších subjektů působících na této scéně lze zmínit např. organizaci
Dělnická mládež, Autonomní nacionalisty a Národní odpor, přičemž aktivisté
posledních dvou používají různé názvy. Aktivity občanského sdružení Vlastenecká
fronta a politické strany Národní sjednocení byly marginální.
Nejviditelnější pro veřejnost zůstávala nadále Dělnická strana sociální
spravedlnosti v čele s Tomášem Vandasem.
Ve spojitosti s levicově extremistickou scénou lze konstatovat, že rovněž její
aktivity nepůsobily navenek viditelně. Výjimkou byl žhářský útok na řecké
velvyslanectví, který je ultralevicovým strukturám připisován.

Z celkového počtu 313 387zjištěných trestných činů na území ČR bylo v období
od 1. ledna do 31. prosince 2010 zaevidováno 252 trestných činů s extremistickým
podtextem, tj. cca 0,08 % z celkového objemu zjištěné kriminality (0,08 % v r.
2009). Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 bylo Policií ČR za spáchání těchto
trestných činů zahájeno stíhání 231 osob (v r. 2009 186 osob). Objasněno bylo
168 trestných činů, tj. 83,2 % (v r. 2009 186 trestných činů, tj. 70,2 %).
Nejvíce těchto trestných činů bylo zaevidováno v kraji Moravskoslezském –
20,6 % (52 tr.č.), v hl. městě Praze – 14,3 % (36 tr.č.) a v kraji Středočeském 11,9 %
(30 tr.č.). Za nimi následovaly kraje Ústecký 9,9 % (25 tr.č.) a Jihomoravský 9,1 % (23
tr.č.). Nejnižší počet tr. činů s extremistickým podtextem byl zaregistrován v krajích
Vysočina 1,2 % (3 tr.č.) a Karlovarském 1,2% (3 tr.č.).
Trestná činnost s extremistickým podtextem v období
od 1. ledna do 31. prosince 2010
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Evropská unie a mezinárodní instituce
Ve IV. čtvrtletí 2010 nebyla v rámci Evropské unie přijata nová legislativní
opatření v oblasti extremismu, resp. rasismu, antisemitismu a xenofobie. Komise EU
reagovala na švýcarské referendum k přistěhovalecké politice (28.11.2010) a dále dne
27.12.2010 odmítla výzvu 6 států, aby připravila celoevropský zákaz popírání zločinů
komunismu. Dne 28. listopadu 2010 byla v Astaně ukončena třetí část Revizní
konference Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE, která byla ve
dnech 1. – 2. prosince 2010 završena summitem OBSE a přijetím Astaňské pamětní
deklarace.
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