Shrnutí k vládním dokumentům k extremismu

Vážení čtenáři,
následující krátký text vám poskytne obecné shrnutí k třem vládním dokumentům
k problematice extremismu, schvalovaným v roce 2013. Zároveň vám umožní se v těchto
materiálech se lépe orientovat.
„Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2012“ navazuje na obdobné dokumenty
poskytované veřejnosti od roku 1997. Zabýváme se v ní pouze extremistickou scénou. Jejím
cílem není mapovat všechny rasistické a xenofobní projevy, kterých se dopustily osoby, které
nejsou příslušníky či sympatizanty extremistických uskupení.
V první pasáži se seznámíte s vývojem pravicově i levicově extremistické scény
na celorepublikové úrovni. Oproti roku 2011 nebyly zaznamenány významnější
mobilizační tendence. Získáte informace o počtu a charakteru akcí, o struktuře a počtech
příznivců. Detailně jsou rozebrány jednotlivé subjekty formální i neformální. Na pravicově
extremistické scéně to jsou zejména Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dělnická mládež,
či militantní neonacistické buňky. Z hlediska levicových extremistů získáte poznatky o scéně
anarchoautonomní (Československá anarchistická federace, Antifašistická akce)
i marxisticko-leninské.
Extremistické dění se stále více přesouvalo na Internet mimo jiné s cílem oslovovat
stále mladší přívržence. Na obou spektrech rostl význam zahraničních kontaktů.
Prohlubovaly se vztahy mezi extremisty a jinými subkulturami. Pravicově extremistická
scéna se snažila obnovit konání koncertů.
Statistiky v druhé pasáži je třeba správně interpretovat. Jejich vypovídací hodnota je
limitovaná. Policisté upozorňují, že většina trestné činnosti je latentní.
Celkově bylo v roce 2012 na území České republiky spácháno 304 528 trestných činů.
Na tomto čísle se zaevidované trestné činy s extremistickým podtextem podílely 0,06 %

s celkovým počtem 173 trestných činů. Pro srovnání v roce 2011 z 317 177 trestných činů
představovaly 0,08 % (238 tr.č).
Stejně jako v předchozím roce přinášíme rozbor extremistických scén
ve 12 evropských zemích. Získáte informace o protiextremistickém tažení v Německu
po odhalení „cvikovských teroristů“, polském „osamělém vlkovi“ Brunonu Kwiceńovi,
aktivitách řeckého Zlatého úsvitu, dynamickém vývoji v Rusku, francouzských „identitářích“,
italské Neformální federaci anarchistů a mnoho dalších.
V samostatném dokumentu je obsaženo „Vyhodnocení plnění Koncepce boje
proti extremismu pro rok 2012“. Za resort Ministerstva vnitra lze připomenout např.
spuštění policejní internetové Helpline pro hlášení nelegálního a nežádoucího obsahu.
Stabilně probíhají vzdělávací aktivity, standardně fungují opatření, která mají zabránit
infiltraci extremistů do bezpečnostních složek. Z hlediska neuniformované policie se
konsolidovaly pracovní skupiny „Extrém“, z hlediska uniformované policie lze vyzdvihnout
činnost Antikonfliktních týmů.
Některé věci se nezdařily, v jiných je třeba nadále pokračovat. Objevily se i nové
výzvy. Nová „Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013“ tak zadává další úkoly pro
ústřední orgány státní správy. Bude důležité:






Předcházet projevům extremismu eliminováním sociálního napětí. Zaměřit se na témata,
kterých extremisté nejvíc zneužívají. Pracovat na důstojném a oboustranně výhodném
sociálním začlěnění ohrožených skupin, zejména menšin.
Pomáhat a chránit oběti extremistické trestné činnosti.
Držet extremistické scény v mantinelech, kdy nebudou ohrožovat demokratické
uspořádání země.
Důsledně postihovat jakékoli porušení zákonnosti ze strany extremistů.
Vyvíjet nástroje a opatření k eliminaci individuálních excesů ze strany extremistů,
(zejména tzv. „osamělých vlků“).

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra

