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Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006 byla předložena vládě ČR jako
samostatná příloha č. 2 Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v roce 2006, kterou vzala vláda ČR na vědomí usnesením č. 478 ze dne 2. května 2007.
Předkládaná informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006 kontinuálně navazuje
na předchozí vládní zprávy zabývající se problematikou extremismu.
Text neprošel jazykovou a stylistickou úpravou.
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Přílohy
Extremistická kriminalita na území ČR v delším časovém horizontu z pohledu policejních a soudních
statistik (tabulky); grafy, tabulka a mapka. Seznam zkratek. Legenda k mapce a legenda k trestným
činům dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

I. Úvod
Předkládaná „Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006“
(dále jen „Informace“) navazuje na předchozí výroční zprávy zabývající se vyhodnocením situace
v oblasti extremismu na území ČR. Byla zpracována Ministerstvem vnitra ČR a představuje souhrnný
pohled orgánů státní správy. Na její přípravě se podíleli zástupci Bezpečnostní informační služby,
Úřadu pro zahraniční styky a informace, Policie ČR, resortů zahraničních věcí, spravedlnosti, obrany,
školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, práce a sociálních věcí, Nejvyššího státního zastupitelství a
Rady vlády ČR pro lidská práva.
Pojetí extremismu, kriminality s extremistickým podtextem a dalších používaných
pojmů je identické s vymezením pojmů tak, jak byly tyto formulovány v předchozích zprávách
zabývajících se problematikou extremismu.1
Informace je předkládána v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 19.dubna 2006 č. 438 a
v souladu s požadavky Evropského monitorovacího středisko rasismu a xenofobie (EUMC), které
nadále, i v r. 2006, zdůrazňovalo potřebu výročních zpráv jednotlivých států EU z této oblasti.

II. Problematika extremismu na území ČR v roce 2006
2.1 Stručná charakteristika extremistické scény2
2.1.1 Pravicový extremismus
2.1.1.1 Neonacistická scéna
Situace v roce 2006
Neonacistická scéna v ČR doznala v roce 2006 oproti předchozím letům nepatrných změn.
Přetrvávala její struktura, tvořená regionálními autonomními skupinami, ale došlo k částečné
transformaci charakteru její činnosti. Pokračoval zájem o různá uzavřená společenská setkání, avšak
v porovnání s předchozími lety se zvýšil počet veřejných akcí s politickým kontextem, jichž se
zúčastnili příznivci neonacistické scény. V průběhu roku 2006 se u některých jednotlivců projevily
snahy o aktivizaci prostředí a rovněž byly patrnější projevy spojené s revizionistickou tématikou.
Nadále pokračovala spolupráce mezi některými subjekty z neonacistického a ultranacionalistického
spektra. Nejvýrazněji se v rámci neonacistické scény projevovala, stejně jako v předchozích letech,
neregistrovaná organizace Národní odpor (NO), zejména její pobočky ve Slezsku, v Praze a ve Světlé
nad Sázavou. Na významu získaly v průběhu roku 2006 i některé skupiny tzv. „autonomních“ či
„svobodných“ nacionalistů. Jejich aktivisté se označují za nacionalisty, přestože spíše inklinují k
neonacismu a také často spolupracují se skupinami NO.
Významným činitelem, který v roce 2006 ovlivnil vývoj neonacistické scény, se stala
neregistrovaná organizace Národní korporativismus (NK), kterou však nelze jednoznačně
charakterizovat jako neonacistický subjekt. Její členové se označují za nacionalisty, NK prezentují
jako nacionalistický subjekt a neonacismus veřejně odmítají. Nicméně demonstrací, které v průběhu
roku 2006 členové NK uspořádali, se účastnili vedle nacionalistů ve velké míře příznivci
neonacistické scény. Tento fakt, společně s osobními vazbami představitelů NK do
ultranacionalistického, ale i neonacistického prostředí, přispěl k tomu, že se NK profiloval jako
1

Naposledy Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002, k níž přijala vláda ČR dne 9.července
2003 usnesení č.669. Viz http://www.mvcr.cz. Rubrika Dokumenty. Extremismus
2
Monitoring extremistické scény je zabezpečen v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách ČR ve znění pozdějších předpisů. Informace za rok 2006, stejně jako Informace za rok 2005, zmiňuje
v podkapitole 2.1 „Stručná charakteristika extremistické scény“ některé registrované subjekty. Tato podkapitola
spadá do působnosti Bezpečnostní informační služby, která ji zpracovala v souladu s § 5 odst. (1) zákona č.
153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Text této podkapitoly byl zpracován Bezpečnostní
informační službou v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
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spojující článek mezi těmito scénami. Představitelé NK se ze spolupráce a využívání podpory obou
scén snažili zejména vytěžit maximum pro zviditelnění vlastního subjektu.
V dubnu 2006 byly zprovozněny nové internetové stránky neregistrované organizace Blood
and Honour Division Bohemia (B&H DB), české divize mezinárodní neonacistické organizace
Blood and Honour (B&H), na jejíž internetových stránkách je B&H DB zařazena mezi legitimní
pobočky. Nicméně existence B&H DB jako fungující strukturované organizace s aktivní členskou
základnou se v průběhu roku nepotvrdila. Ve skutečnosti pod označením B&H DB pravděpodobně
vystupuje pouze jednotlivec nebo velmi malá skupina osob, které navíc vytvořené stránky téměř
vůbec neaktualizovaly.
Začátkem roku 2006 se v neonacistickém prostředí objevily pokusy o odhalení osob, které
podle iniciátorů byly informátory bezpečnostních složek a přispěly v posledních měsících roku
2005 k několika zásahům Policie ČR proti koncertům pravicových extremistů. Internetový projekt
Antikolaborantská iniciativa, který měl být za tímto účelem vytvořen, však nebyl realizován.

Aktivity
. V porovnání s rokem 2005 uspořádali aktivisté méně akcí s vystoupením hudebních skupin a
částečně se změnila i jejich kvalitativní stránka. V roce 2006 se konaly zejména menší akce, které byly
prezentovány nikoliv jako koncerty, ale jako oslavy narozenin či soukromé párty. Počet účastníků se
pohyboval zpravidla od padesáti do sta osob. Vystupující kapely byly až na výjimky z ČR.
Organizátoři se snažili tato setkání utajovat, a proto byli často zváni jen aktivisté z omezeného okruhu
osob. Vedle těchto akcí proběhla řada dalších, menších setkání neonacistů, při nichž hrála pouze
reprodukovaná hudba. V letním období byla tato setkání doplněna o různá sportovní utkání a některá
byla navíc spojena s výběrem finančních příspěvků na tzv. „Prisoners of War“ (P.W.O.), neboli na
pomoc uvězněným aktivistům. Tyto aktivity v posledním roce vzrostly, zejména s ohledem na pomoc
konkrétním osobám. V jednom případě se uskutečnila i demonstrace, která měla upozornit na údajně
„nespravedlivé“ odsouzení ultrapravicového aktivisty.
Na rozdíl od společenských aktivit pokračoval ve sledovaném období postupný nárůst počtu
veřejných akcí s politickým kontextem, jichž se zúčastnili nebo které přímo pořádali příznivci
neonacistické scény v ČR. Současně se zvýšil i počet osob, které se jich zúčastnily. K těmto změnám
přispělo více faktorů. Jedním z nich je skutečnost, že část představitelů české neonacistické scény,
podobně jako koncem 90. let 20. století, dospěla k názoru, že poslech hudby na neonacistických
koncertech je pro „boj se systémem“ nedostačující. Tato část je převážně tvořena velmi mladými
sympatizanty, kteří patří k nové nastupující generaci. Ačkoliv se účastní různých demonstrací
s politickým kontextem, o vstup do politiky vytvořením politického subjektu prozatím neusilují. Větší
zájem neonacistů o demonstrace je rovněž nepřímým důsledkem zvýšené policejní represe vůči
neonacistickým akcím s hudební produkcí, která je patrná od konce roku 2005. Demonstrace,
v porovnání s koncerty, proběhly v posledním roce z pohledu neonacistů relativně úspěšně, převážně
bez zásahů Policie ČR. Přispěli k tomu nejen sami organizátoři, ale i účastníci akcí. Většina
demonstrací byla v souladu se zákonem předem řádně ohlášená, organizátoři zajišťovali pořadatele a
nabádali účastníky, aby svým chováním nezavdávali důvod k policejnímu zásahu. Demonstranti byli
většinou disciplinovaní a až na výjimky se nechovali protiprávně. Tento stav v neonacistickém
prostředí posílil pocit určité beztrestnosti a zvýšil ochotu jednotlivců účastnit se podobných veřejných
vystoupení. Největší veřejnou akcí neonacistů byl v roce 2006 pochod Prahou, který dne 1. května
uspořádal NO. Této dobře zorganizované demonstrace se zúčastnilo kolem 400 osob3, což je nejvyšší
účast na veřejné akci neonacistů v posledních letech.
V průběhu roku 2006 byla u některých jednotlivců zaznamenána snaha o aktivizaci
prostředí. Projevila se například v polovině srpna 2006, kdy několik českých pravicových
extremistů zaslalo Kanceláři prezidenta ČR „žádost o povolení vojenské služby v armádě cizího
státu“. V ní demonstrovali připravenost a zájem bojovat na straně íránské armády proti jejím
nepřátelům. Žádost nevzbudila mezi českými pravicovými extremisty širší ohlas a byla přijata
neutrálně až negativně. V návaznosti na tuto žádost bylo dne 27. srpna 2006 zorganizováno
shromáždění neonacistů před izraelskou ambasádou. Policie ČR při kontrole jeho účastníků zajistila
tři plynové pistole a velké množství chladných zbraní. Přestože shromáždění před izraelskou
3

Odhady počtu účastníků se s ohledem na různé zdroje pohybují v rozmezí od 300 do 500 osob.
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ambasádou bylo, stejně jako žádost o povolení služby v íránské armádě, prezentováno jako aktivita
celorepublikové neonacistické organizace NO, ve skutečnosti se jednalo pouze o aktivitu několika
členů a sympatizantů této organizace, kteří zastávají radikálnější postoje. Obě akce lze interpretovat
jako snahu skupiny neonacistů veřejně prezentovat své protižidovské postoje s cílem zviditelnit se.
Realizátoři internetového projektu Národně vzdělávací institut (NVI), který byl uveden do
provozu koncem roku 2005, pokračovali v roce 2006 v propagaci myšlenek revizionismu
a neonacistické ideologie. V únoru 2006 zveřejnili článek, kterým NVI vyhlásil soutěž pro
veřejnost. Finanční odměnu v ní přislíbili osobě, která vyvrátí argumentaci tzv. Rudolfovy zprávy,
která patří ke klíčovým revizionistickým materiálům popírajícím existenci plynových komor. Pro
neonacistické hnutí, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, má stále větší význam internet.
K oblíbenosti tohoto způsobu komunikace a propagace neonacistické ideologie přispívá, mimo
jiné, relativní anonymita internetového prostředí.

Zahraniční kontakty
Komunikace a spolupráce neonacistů se zahraničními aktivisty probíhala a nadále probíhá
na úrovni individuálních kontaktů.

2.1.2 Krajně nacionalistické skupiny
Situace v roce 2006
Na krajně nacionalistické scéně nedošlo v průběhu roku 2006 k podstatným změnám.
0Stejně jako v roce 2005 se veškerá aktivita jejích představitelů soustředila na volby, které
představovaly prostředek k etablování se na politické scéně a k legálnímu získání podílu na
politické moci. Přes původní snahy vytvořit jednotnou krajně nacionalistickou platformu nakonec
kandidovala většina politických subjektů samostatně. Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ultranacionalistické politické strany neuspěly, nicméně ve volbách do obecních
zastupitelstev jejich kandidáti získali několik křesel.

Aktivity
Nejkontroverznější volební kampaň zvolila Národní strana (NS), která na sebe upozornila
již počátkem roku 2006, kdy umístila pomník v podobě velkého kamene v prostoru bývalého
shromažďovacího tábora pro Romy v Letech u Písku. NS se zejména snažila zviditelnit, získat
prostor ve sdělovacích prostředcích a oslovit tak větší počet voličů. Zvýšenou pozornost a zájem
médií, které vyvolala, si však nedokázala udržet a neobnovily je ani její další, méně diskutabilní
akce. NS se nadále prezentovala jako „jediný správný národovecký subjekt“, čímž komplikovala
svou spolupráci s ostatními ultranacionalistickými subjekty. Současně NS svým veřejně
prezentovaným odmítavým postojem k neonacistům přišla o část volebních hlasů pravicových
aktivistů, které následně získaly jiné krajně nacionalistické strany.
Po parlamentních volbách, které ultranacionalisté označili vzhledem ke svým očekáváním
většinou za vlastní neúspěch, se aktivita jejich subjektů spíše utlumila. Jako jeden z důvodů svého
neúspěchu označily krajně nacionalistické strany, mimo jiné, nedostatečný prostor, který jim
poskytovaly sdělovací prostředky v rámci předvolební kampaně v médiích. Vedoucí představitelé
kromě hodnocení volebních výsledků diskutovali o budoucím postupu a zaměření svých subjektů a
poté se soustředili na přípravu na senátní a komunální volby.
V říjnových volbách do obecních zastupitelstev se krajně nacionalistickým politickým
stranám podařilo získat šestnáct křesel. Jejich výsledek lze považovat v porovnání s minulými roky
za relativní úspěch. Strany neuspěly ve velkých městech, kde působí jejich aktivní členové, ale
naopak získaly křesla v menších obcích, kde nekandidoval nikdo z jejich čelních představitelů. Je
třeba zdůraznit, že zvolení zastupitelé, kteří často kandidovali za krajně nacionalistické subjekty
bez hlubších znalostí jejich programů, se chystají soustředit svou pozornost pouze na komunální
politiku a nemají v úmyslu s vedením těchto stran úžeji spolupracovat.
V obecních volbách bylo nejúspěšnější politické hnutí Právo a Spravedlnost (PaS), které
bylo koncem roku 2005 vytvořeno jako účelový volební projekt. Za PaS kandidovali zejména
členové a sympatizanti politické strany Národní sjednocení (NSJ), ale, vedle několika nestraníků
a představitelů menších politických stran, měly na jeho kandidátkách své zástupce i neregistrovaná
3

pravicově extremistická organizace NK a neonacistický NO. To opětovně dokládá, že ačkoliv
krajně nacionalistické subjekty deklarují svůj odstup od neonacistů, ve skutečnosti s nimi
spolupracují. Za PaS měli původně kandidovat i zástupci Dělnické strany (DS), která ale nakonec
vytvořila vlastní kandidátku.
Pozornost médií chtěla NS opět upoutat dne 28. října 2006 protiislámsky zaměřenou akcí
„Spalme nenávist“. Předcházela jí letáková kampaň. Při samotné akci měla být vztyčena šibenice,
na které měla být oběšena a následně spálena figurína představující Proroka Muhammada. Nelze
vyloučit pokus o paralelu s událostmi, které následovaly po zveřejnění karikatur Proroka
Muhammada v září 2005 dánským deníkem Jyllands-Posten. ČR mohla získat nálepku
„antiislámského“ státu a mohla se zviditelnit jako vhodný cíl pro teroristický útok.Tuto akci
překazil zákrok bezpečnostních složek.

Zahraniční kontakty
Zahraniční spolupráce krajně nacionalistických subjektů byla v porovnání s neonacistickou
scénou minimální, strany se soustředily především na svou činnost na poli domácí politiky a své
vnitřní problémy.

2.1.2 Levicový extremismus
2.1.2.1 Anarchoautonomní hnutí
Situace v roce 2006
Anarchoautonomní hnutí v ČR, i přes mírnou aktivizaci a radikalizaci v souvislosti s bojem
proti ideologickým odpůrcům z extrémně pravicového spektra, zůstalo v roce 2006 spíše v útlumu.
Stávající aktivisté, mezi nimiž chybí silné osobnosti, nebyli schopni dostatečně oslovit mladou
generaci, která by posílila členskou základnu a akceschopnost anarchistických organizací. Hlavním
tématem tohoto spektra byl militantní antifašismus.
Tento stav odrážela situace v obou nejvýznamnějších anarchistických organizacích,
Federaci anarchistických skupin (FAS) a Československé anarchistické federaci (ČSAF). Jejich
členové postupně ztratili téměř zájem o jakoukoliv činnost a organizace se nacházely v útlumu.
FAS byla o něco aktivnější, zvláště díky činnosti militantní skupiny Antifašistická akce (AFA),
která je její součástí. Právě jejím prostřednictvím se FAS snažila získávat nové členy
a sympatizanty, protože militantní antifašismus je pro mladé aktivisty, na rozdíl od pro ně
nezáživné ideologie, přitažlivý svou akčností. Potvrdila to i existence řady regionálních nezávislých
skupin, které se vytvořily zejména ve městech, kde působí místní skupiny pravicových extremistů,
inklinujících k neonacismu. Řada aktivistů, kteří vyvíjeli činnost na internetu nebo se zúčastnili
tzv. antifašistických protiakcí, zůstává na uvedených skupinách nezávislá.

Aktivity
Anarchoautonomové nebyli v průběhu roku 2006 schopni uspořádat větší veřejnou akci,
která by nebyla pouhou reakcí na veřejné shromáždění pravicových extremistů. Militantní
antifašismus byl v podstatě hlavním a jediným tématem jejich veřejných i neveřejných
aktivit. Mezi nejvýraznější akce, kterých se zúčastnili militantní autonomové, v roce 2006 patřila
ohlášená protestní demonstrace proti pochodu pravicových extremistů Prahou dne 1. května 2006,
kterou uspořádali aktivisté ČSAF. Organizátoři, po vzoru německých antifašistů, pojali demonstraci
jako otevřenou akci a zvali k účasti i širokou veřejnost. Další antifašistické protiakce, které se
v průběhu roku 2006 uskutečnily souběžně s některými demonstracemi pořádanými NK nebo NO,
byly neohlášené. Jejich účastníci se zejména v první polovině roku několikrát projevili poměrně
radikálně. Nejzávažnějším případem bylo květnové napadení autobusu, převážejícího pravicové
extremisty, při němž skupina několika anarchoautonomů použila zápalné lahve. Kromě těchto akcí
proti demonstracím pravicových extremistů docházelo během roku k vzájemnému napadání
neonacistů a anarchoautonomů, které bylo zaměřeno proti skupinkám, ale i proti jednotlivcům.
Anarchoautonomové ze skupiny AFA již několikátým rokem pořádali setkání nazývané
Antifa camp, jehož program byl tradičně zaměřen na zdokonalování boje proti pravicovým
extremistům.
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Na militantní antifašismus byly během roku 2006 zaměřeny i různé společenské akce
anarchoautonomů. Pod hlavičkou kampaně „Good Night White Pride“ proběhlo několik koncertů,
na nichž, mimo jiné, vybírali finanční prostředky na podporu vězněných či stíhaných levicových
aktivistů. Anarchoautonomové rovněž v létě 2006 zahájili kampaň pod názvem „We Will Rock
You“, která měla znesnadnit českým pravicovým extremistům prodej a nákup oblečení s pravicově
extremistickou tématikou, ale nestala se masovou záležitostí.

Zahraniční kontakty
Na poli mezinárodní spolupráce komunikovali čeští anarchoautonomové především
s aktivisty ze Slovenska, Polska a Německa. Kontakty na anarchoautonomy z dalších zemí byly
spíše záležitostí jednotlivců a byly na nízké úrovni. Stejně jako pro pravicově extremistickou scénu
má pro anarchoautonomy nezastupitelnou roli v komunikace internet.

2.1.2.2 Marxisticko-leninské skupiny a trockistické skupiny
Situace v roce 2006
Ani v druhé části levicově extremistické scény nebyly v roce 2006 zaznamenány výraznější
změny. Aktivity většiny marxisticko-leninsky orientovaných skupin byly spíše nevýznamné.
Nejaktivnější marxisticko-leninskou organizací bylo v roce 2006 občanské sdružení Komunistický
svaz mládeže (KSM), z trockistických organizací byla nejvýraznější neregistrovaná trockistická
organizace Skupina revoluční mládeže REVO (REVO), která je úzce propojena s další
trockistickou organizací Socialistickou organizací pracujících (SOP). Přestože mezi trockistickými
a marxisticko-leninskými organizacemi existují určité ideologické rozdíly, jsou schopny je překonat
a v rámci boje proti společnému nepříteli spolupracovat na jednotlivých akcích.

Aktivity
Nejvýraznější událostí, která koncem roku 2006 ovlivnila aktivity občanského sdružení
KSM, bylo jeho rozpuštění Ministerstvem vnitra ČR. Členové KSM s tímto postupem nesouhlasili
a projevili připravenost se proti němu bránit. Rozhodli se, mimo jiné, získat podporu zahraničních
levicových skupin, k čemuž využili i celoevropského setkání komunistické mládeže, které se pod
patronátem KSM uskutečnilo na podzim 2006 v Praze. Očekávanou podporu jim vyjádřila řada
zahraničních komunistických stran a mládežnických komunistických organizací ve formě různých
protestních petic či demonstrací v zahraničí, kterých se ale většinou zúčastnil jen minimální počet
osob.
Svou činnost nadále vyvíjely i politická strana Komunistická strana Československa (KSČ)
a neregistrovaná organizace Komunistická strana Československa - Československá strana práce
(KSČ-ČSSP), které nijak nezměnily svou dosavadní politiku. Nadále odmítají parlamentní
demokracii a jako prostředek ke změně stávajícího společensko-politického uspořádání ČR
prosazují socialistickou revoluční cestu. Tyto organizace nemají v současné době potenciál oslovit
širší veřejnost.
Nejvýznamnější českou trockistickou skupinou v roce 2006 byla REVO, která se ale, až na
ojedinělé aktivity, v roce 2006 nijak výrazně neprojevovala. Její nejdůležitější akcí bylo uspořádání
tradičního setkání pod názvem Revocamp 2006, jehož obsahem byly, jako každý rok, různé
semináře a diskuse a kterého se zúčastnilo i několik zástupců ze zahraničí. V důsledku vnitřních
rozporů se koncem roku 2006 vydělila z organizace REVO nová organizace REVO – Česko –
Nezávislá revoluční mládež. Její vznik souvisí se spory v rámci WORLD REVOLUTION – REVO
na mezinárodní úrovni. Část aktivistů totiž odmítla vliv Ligy za 5. internacionálu na činnost
organizace REVO a založila organizaci iREVOLUTION, přičemž „i“ v názvu pro členy organizace
znamená nezávislost (independent), mezinárodní charakter organizace i jejich boje (international) a
nekompromisnost a radikalitu (intransigent). Nová organizace iREVOLUTION má pobočky
v České republice, Německu, Švýcarsku, Velké Británii a v Austrálii. Aktivity ostatních
trockistických organizací nebyly v roce 2006 příliš významné.
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Zahraniční kontakty
Marxisticko-leninské skupiny hojně spolupracují s obdobně smýšlejícími skupinami
z celého světa. Udržují kontakty i na nedemokratické země, jakými jsou Kuba, KLDR či Bělorusko.
Tato spolupráce však není nijak hluboká a významná. Zahraniční spolupráce českých trockistických
skupin je zaměřena hlavně na aktivisty z Německa a ze Slovenska.

2.2 Trestná činnost s extremistickým podtextem v roce 2006
2.2.1 Situace v ČR a v jednotlivých krajích4
Z celkového počtu 336 446 zjištěných tr.činů na území České republiky bylo zaevidováno
248 tr. činů s extremistickým podtextem, tj. 0,07% z celkového objemu zjištěné kriminality (0,07 % ve
stejném období r. 2005).
V roce 2006 byl, ve srovnání s rokem 2005, zaevidován mírný pokles zjištěných trestných
činů s extremistickým podtextem o 5 tr. činů, tj. o cca 2% (248 tr.činů – r. 2006; 253 tr. činů – r.
2005). Objasněno bylo 196 tr. činů, tj. 79 %. Za spáchání výše uvedených trestných činů bylo stíháno
242 osob (-27 osob; 269 osob v r. 2005). Nejvíce těchto trestných činů bylo zaznamenáno v krajích
Severomoravském (63, tj. 25,4 %) a Severočeském (53, tj. 21,4 %), hl. městě Praze (43, tj. 17,3 %) a
v kraji Jihomoravském (29, tj. 11,7 %). Nejméně těchto trestných činů bylo zaznamenáno v kraji
Jihočeském (11, tj. 4,4 %).
Celkový počet trestných činů s extremistickým podtextem zaevidovaných na území ČR v letech 2005 a 2006
(dle Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezidia ČR – ESSK)
ROK Zaevidováno TČ Podíl na celkové objasněno TČ stíháno osob
kriminalitě (%)
2005
253
0,07
191
269
2006
248
0,07
196
242

Skladba trestných činů
V roce 2006, stejně jako v předchozích letech, nedošlo ve skladbě trestných činů
s extremistickým podtextem k výrazným změnám. Nadále převažovaly tr. činy dle § 260, § 261, §
261a tr.z. (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka) – 103, za něž
bylo stíháno 106 osob, tr. činy dle § 198 tr.z. (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení) –
52, za něž bylo stíháno 50 osob. Dále bylo zjištěno 46 tr. činů dle § 196 tr.z. (násilí proti skupině
obyvatelů a jednotlivci) za něž bylo stíháno 44 osob. Rovněž bylo zaevidováno 27 tr. činů dle § 198a
tr.z., za něž bylo stíháno 23 osob a 15 tr. činů dle § 221 a § 222 tr. zákona (úmyslné ublížení na
zdraví), za něž bylo stíháno 17 osob. Nebyl spáchán trestný čin vraždy s rasistickým motivem nebo
trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti s rasistickým motivem. Ve spojitosti s extremismem
nedošlo k páchání teroristické trestné činnosti.
Přehled extremistických trestných činů, u nichž byl veden útok na národ, národnost nebo rasu či pro příslušnost
k nim anebo hlásáním národnostní nebo rasové zášti - celkový nápad v letech 2005 – 2006 podle skutkových podstat
(dle Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezidia ČR – ESSK)
Rok/§ 196
198 198a 198b 219
221
222
235
236 238a 257
259 260 261
odst.2
odst.2g
odst.2b
odst.2b
odst.2f
odst.2b
2005
29
63
14
3
7
11
1
0
0
0
0
35 73
2006
59
63
23
3
0
14
10
0
0
0
0
0
34 122

Ve způsobu ukončení fáze trestního řízení, vymezené policejním vyšetřováním tr. činů
s rasovým či jiným extremistickým podtextem a jejich pachatelů, převažoval návrh na podání
obžaloby – 140 pachatelů (58,3%), ve zkráceném přípravném řízení ve smyslu § 179c odst.1 tr.ř. bylo
řešeno 37 pachatelů (15,4%), v šetření zůstávalo 33 pachatelů (13,8%), k odložení dle § 159a odst.2 a
§ 159a odst. 3 tr.řádu došlo u 9 pachatelů (3,8%), Zastaveno dle § 172 odst.1 písm.d) až f) a odst.2 a)
4

Základní členění policejních statistik (ESSK) - 7 krajů a hl. město Praha, je v souladu se členěním dle zákona č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů.
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až c) tr. řádu bylo v trestním řízení stíhání 5 pachatelů (2,1%) a podmíněně zastaveno dle § 307 a §
309 tr. řádu bylo stíhání 4 pachatelů (1,7%). V řízení proti mladistvým dle § 166 odst. 3 bylo stíháno 6
pachatelů (2,5%). V pěti případech byl podán návrh na zahájení řízení soudu pro mládež dle zákona č.
218/2003 (2,1%), v jednom případě došlo ve zkráceném přípravném řízení ve smyslu § 179g/1
k podmíněnému odkladu (0,4%).
Pachatelé
Skladba pachatelů trestné činnosti
ZŠ s výuč.l.
s extremistickým podtextem byla v r. 2006 stejná
ZŠ bez kvalif.
jako v r. 2005 a v letech předchozích. Byli mezi
nimi jak aktivisté a sympatizanti pravicově
SŠ
extremistických hnutí, tak příslušníci majoritního
VŠ
obyvatelstva bez zjevné vazby na pravicově
nezjištěno
extremistické subjekty, v některých případech
byli pachateli rovněž Romové. Nezměněna
zvlášt.škola
zůstala i jejich vzdělanostní struktura. Výrazně
neuk.ZŠ
mezi nimi převažovali absolventi základní školy
s výučním listem – 108 osob (45%) a absolventi
základní školy bez kvalifikace – 69 osob (28,8%). Pachatelů se středoškolským vzděláním bylo 21
(8,8%) a se vzděláním vysokoškolským 1 (0,4%).5 Pachatelů – dětí a cizinců, u nichž nebylo vzdělání
zjištěno, bylo 31 (12,9%). Mezi pachateli bylo rovněž 6 absolventů zvláštní školy bez kvalifikace
(2,5%) a 4 osoby s neukončeným základním vzděláním (1,7%). Prvopachatelů bylo 115 (47,9%) a
recidivistů 101 (42,1%).
Nezměněna zůstala i věková skladba pachatelů.
I v r. 2006, stejně jako v r. 2005, mezi nimi
převažovaly osoby ve věku 21 – 29 let (94 ,tj.
39,2%), 30 – 39 let (42, tj. 17,5%), 18 – 20 let
(38, tj. 15,8% ), a 15 – 17 let (27, tj. 113%).
prvopachatelé
Nejméně pachatelů bylo mezi osobami ve
recidivisté
věkových kategoriích nad 40 let (12, tj. 5%) a
ostatní
0-15 let
15-17 let
18-20 let
21-29 let

do 15 let (8, tj. 3,3%).Ve skladbě pachatelů
objasněných trestných činů převažovali muži (223, tj.
92,9%), žen bylo 17 (tj. 7,1%). Pod vlivem alkoholu
spáchalo trestný čin 67 osob, tj. 27,9% z celkového
počtu pachatelů.

30-39 let
40-49 let
50 a více let

Nejzatíženější kraje trestnou činností s extremistickým podtextem
Severomoravský kraj
Na území Severomoravského kraje bylo v r. 2006, podle odhadu policejních specialistů, zaevidováno
cca 600 aktivistů a příznivců extrémní pravice, 700 – 800 hooligans a 400 příznivců anarchoautonomů. V tomto
roce došlo k významnému nárůstu veřejných projevů exponentů pravicově extremistické scény nacionalistických, krajně pravicových, xenofobně smýšlejících skupin a hnutí.. Na území kraje měli převahu
příznivci pravicových extremistů zastoupených neregistrovanými organizacemi Národní odpor Slezsko a

5

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-borném a jiném vzdělávání
(školský zákon) jsou v souladu s novou terminologií absolventi základní školy s výučním listem absolventy
střední školy s výučním listem a pachatelé se středoškolským vzděláním pachateli se středním vzděláním
s maturitní zkouškou (viz § 58 cit. zákona č.561/2004).
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Národní korporativismus. Ti z nich, kteří jsou ze
satelitních aglomerací okolo města Ostravy (zejména z okr.
Karviná a okr. Opava) jsou schopni se během několika
20
hodin aktivizovat a sejít se. Většina sympatizantů pochází
z nižších sociálních vrstev a z míst, kde je vyšší koncentrace
15
občanů romského původu. Jejich aktivity PČR zaznamenala
10
převážně při oficiálních výročích, významných státních
dnech, demonstracích, protestních pochodech či pietních
5
akcích. Byl zaznamenán nárůst počtu srazů v restauračních
0
zařízeních
pod záminkou tzv.„oslavy narozenin“. Ve
skutečnosti
se
jednalo o srazy nacionalistů či neonacistů, při
Počet TČ
nichž hrála reprodukovaná hudba, anebo české či slovenské
pravicově extremistické hudební skupiny.
Levicově
extremistická scéna je v Severomoravském kraji, vůči
pravicovým extremistům, ve výrazné početní menšině, řady
jejích příznivců stagnují. Je zastoupena anarchisty, a to zejména z řad Antifašistické akce (AFA), kteří se
aktivizovali pouze ve snaze všemi dostupnými prostředky, zejména násilnými projevy, narušit pochody a
demonstrace pravicových extremistů. V r. 2006 se Policii ČR dařilo projevy násilí eliminovat již v samém
zárodku a tudíž při ohlášených protestních pochodech a pietních akcích pravicových extremistů nedošlo na
veřejnosti k vzájemnému napadení. Mezi nejzatíženější okresy extremistickou kriminalitou patřily, jako
v předchozích letech, okresy Karviná a Ostrava. Trestná činnost s extremistickým podtextem byla páchána
převážně spontánně jedinci, bez předchozí přípravy a organizace, vycházela z dané, konkrétní situace. Nejčastěji
se jí dopouštěli příslušníci majoritní části obyvatelstva, a to jak verbálními, tak fyzickými útoky, které ve velké
většině směřovaly proti osobám romského původu. Nejvíce těchto trestných činů bylo zaevidováno ve městech a
lokalitách, v nichž žije početná menšina Romů. Z policejních poznatků vyplývá, že do budoucna nelze vyloučit
radikálnější vzestup počtu příznivců pravicově extremistické scény, a to ve spojitosti se socioekonomickým
vývojem ostravského regionu.
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Ostrava
Přerov
Šumperk
Vsetín
Jeseník

Severočeský kraj
Podle vyjádření Policie ČR nebyla v Severočeském kraji
monitorována činnost extremistických skupin, které by měly
sídlo v tomto kraji. Ke kontaktům exponentů extremistické
scény docházelo ve větších městech kraje, vyšší míru organizovanosti Policie ČR zaznamenala v Mostě, kde docházelo ke
střetům mezi příznivci pravicově extremistických hnutí a
anarchoautonomy. Napadány byly podniky, kde probíhaly
koncerty punkových hudebních skupin, vzájemné střety byly
prezentovány na Internetu, kde byly popisovány i akce
mosteckých fotbalových výtržníků.V rámci kraje Policie ČR
nezaznamenala větší účast na extremistických akcích. V kraji
však došlo k nárůstu trestné činnosti s extremistickým
podtextem o cca 8,2% (53 tr. č.– r. 2006; 49 tr. č. – r. 2005).
Formy páchání trestných činů nedoznaly výraznějších změn. I
v r. 2006 byly šetřeny zejména případy slovního a fyzického
napadání Romů, propagace fašismu (hajlování, veřejné nošení
extremistické symboliky), při organizaci neonacistických akcí
byla stále více využívána komunikace přes Internet.

Česká Lípa
Chom utov
25

Jablonec
n/Nisou
Liberec

20
15

Litom ěřice

10

Louny

5

Most

0

Teplice
Počet TČ

Ústí
n/Labem

Hl. město Praha

20

Praha I

15

Praha II

10

Praha III

5

Praha IV

0

Počet
TČ

Vlastní situace v rámci problematiky extremismu na
území hl. města Prahy je, dle Policie ČR, mnohem
závažnější než v jiných krajích ČR. Na rozdíl od ostatních
měst se zde vyskytují všechny formy extremismu a
projevy xenofobie, jsou zde zastoupeny jak levicově, tak
pravicově extremistické skupiny. Z hlediska policejních
specialistů lze v r. 2006 hodnotit situaci na pražské
extremistické scéně jako klidnou, a to z důvodu
nejednotnosti, roztříštěnosti a různých názorových proudů
této scény. Tato situace má vliv i na celou Českou
republiku, neboť pražští představitelé jsou vždy vedoucím
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prvkem celé extremistické scény. Největší neregistrovanou organizací je neonacistický Národní odpor Praha.
Jeho tvrdé jádro využívalo, mimo jiné, podporu tzv. nazihooligans, zejména klubu AC Sparta Praha, pro větší
akce a shromáždění, při nichž očekával střet s radikálními anarchisty. Nejaktivnějším sdružením s politickými
ambicemi po celé České republice bylo v r. 2006 uskupení Národní korporativismus (NK).6 Problémem
zůstávaly aktivity tzv. kinderskins, kteří páchali drobné výtržnosti v malých skupinách, hlavně v okolí svého
bydliště, které však v některých případech přerostly v nejzávažnější trestné činy. Nejčastěji si vyřizovali účty
navzájem formou odplaty se svými protivníky, anarchisty a „skejťáky“. Řada příznivců hnutí pravicově
extremistických skinheads se řadí mezi tzv. hooligans, kterým jde především o vyvolávání výtržností, rvaček a
porušování veřejného pořádku na stadionech a v jejich okolí. Byla zaznamenána činnost několika levicově
extremistických organizací. Nejradikálnější z nich je v Praze Antifašistická akce (AFA-Antifa), která „bojuje
proti projevům rasismu, antisemitismu, fašismu, xenofobii, sexismu, bolševismu a zejména neonacismu ve
společnosti“. Podle Policie ČR jsou však tyto cíle často záminkou pro pouliční bitky při demonstracích,
k napadání osob z řad pravicových extremistů, ale i k inzultaci trockistických, komunistických a bolševických
skupin a hnutí, které staví na roveň ultrapravici. Aktivita většiny významných extremistických skupin a hnutí
působících v Praze je z hlediska Policie ČR v latentní formě. Společenská nebezpečnost jejich jednání zůstává
však i nadále vysoká. Je dána především nebývalou agresivitou a brutalitou, kterou projevují při útocích,
nejčastěji na zdraví a život příslušníků znepřátelených skupin, anebo osob, považovaných z hlediska vyznávané
ideologie za „neplnohodnotné“. V r. 2006 byl zaznamenán trend narůstajícího počtu pouličních přepadávání a
útoků mezi příznivci pravicově extremistického hnutí skinheads a anarchisty, jejichž závažnost a nebezpečnost
stoupala. Podle Policie ČR mohou tyto útoky přerůst v sérii závažných trestných činů, páchaných jak na
osobách, tak jejich majetku. Prozatím nebyly tyto skutky ve velké míře Policii ČR oznamovány, neboť se při
nich praktikuje „systém odplaty“.

Trestná činnost policistů s extremistickým podtextem7
V r. 2006 se Inspekce ministra vnitra, podle svého vyjádření, nezabývala žádným případem
trestné činnosti policisty s extremistickým, rasistickým či jinak xenofobním podtextem ve smyslu §
198, § 198a, § 259, § 260, § 261, § 261a trestního zákona.

2.2.2 Nejzávažnější případy z hlediska Policie ČR
V roce 2006 byly, z hlediska Policie ČR, zaznamenány nejzávažnější případy
s extremistickým podtextem v hl. městě Praze a v krajích Jihočeském, Východočeském,
Jihomoravském a Severomoravském. Jednalo se jak o fyzické, tak i verbální útoky, provázené
vyhrožováním fyzickou likvidací poškozených, tak o trestné činy veřejného ohrožení či zničení
náhrobků na židovských hrobech. Mezi napadenými převažovaly osoby romského původu, ve dvou
případech však mezi nimi byli i cizinci (občan Guinee či občan Slovenské republiky).

2.2.3 Problematika antisemitismu a činů s antiislámským podtextem
Trestné činy s antisemitským podtextem
V r. 2006 nebylo zaznamenáno, že by
v České
republice
docházelo
k závažným
antisemitským útokům, anebo k nárůstu počtu
takových útoků. Bylo zaevidováno 14 tr. činů
s antisemitským podtextem (-7 tr.č., 2005 – 23 tr.č.).
Převažovaly tr. činy dle § 261 tr.z. (podpora a
propagace hnutí směřujících k potlačení práv a
svobod člověka) – 6 tr. činů a dle § 198 odst. 1a tr.z.
(hanobení národa, etnické skupiny, rasy a
přesvědčení) – 4 tr. činy. Podíl tr. činů
s antisemitským podtextem činil 5,6% z celkového
6

TČ s antisemits.podtextem
TČ s antiisláms.podtextem
Ostat.TČ s extrem.podtextem

Dne 3.2.2007 se v Praze uskutečnil 3. výroční sjezd Národního korporativismu. Viz http://cz.altermedia.info
Trestnou činností policistů se zabývá Inspekce ministra vnitra. Podle vyjádření tohoto orgánu se při výkonu své
působnosti setkává s projevy extrémních postojů pachatelů velmi výjimečně.
7
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objemu tr. činnosti s extremistickým podtextem (248 tr. činů – r. 2006), nejvíce jich bylo
zaznamenáno v Severomoravském kraji (7 tr.č.) a v Praze (4 tr.č.). Mezi tyto případy, kterými se
Policie ČR zabývala, spadalo i šetření případů znesvěcení židovských hřbitovů. Jednalo se např. o
pomalování stěny synagogy a některých náhrobků hákovými kříži a jinými symboly propagujícími
fašismus v Ostravě (Smk) v březnu 2006, poškození 8 hrobů na židovském hřbitově v Praze 3, kde
neznámý pachatel rovněž odcizil měděné a bronzové reliéfy z náhrobních desek (říjen 2006), anebo
poškození hrobů na židovském hřbitově v Žamberku (Včk) vyvrácením cca 55 mramorových,
žulových a pískovcových náhrobků, k němuž došlo rovněž v říjnu 2006.

Trestné činy s antiislámským podtextem
Na území České republiky byly Policií ČR zaevidovány pouze 3 tr. činy s antiislámským
podtextem.

2.2.4 Problematika koncertů pravicově extremistických hudebních skupin
Počet uspořádaných pravicově extremistických koncertů se oproti roku 2005 podstatně
nezměnil. V roce 2004 bylo zaznamenáno konání 30 koncertů (z toho byly 3 zrušeny), v roce 2005 se
konalo cca 22 koncertů V r. 2006 zaregistrovali pracovníci ÚOOZ 18 uskutečněných koncertů white
power hudby s vystoupením hudebních skupin. Další 3 koncerty, které byly plánovány a
organizovány, se především v důsledku aktivního přístupu Policie ČR neuskutečnily. Podle
policejních odhadů se za celý rok 2006 zúčastnilo těchto koncertů přibližně cca 1870 osob.
Při organizování těchto koncertů byly nadále používány techniky utajení komunikace. Často
byla vůči potencionálním účastníkům koncertu uplatňována informační blokáda o místu konání až do
poledne dne konání, což v některých případech působilo i proti záměrům organizátorů, neboť tento
fakt podstatně snížil počet platících návštěvníků. Informace o datu konání těchto koncertů a o
hudebních skupinách, které budou účinkovat, si pravicoví extremisté poskytovali formou zpráv SMS
nebo prostřednictvím e-mailové pošty či uzavřených diskusních fór. Pouze tzv. „důvěryhodné osoby“
dostávaly udání směru, do jaké části republiky mají cestovat, a teprve poté předávaly zprávu o konání
koncertu dalším osobám, které nasměrovávaly do nějakého většího, významnějšího města. Často se
stávalo, že celý segment pravicově extremistické scény byl dezorientován, nevěděl, kam má vlastně
cestovat. V případu koncertu v Dražicích (okr. Tábor, Jčk) měly osoby z Prahy a Středočeského kraje
cestovat přes Plzeň , kde měly obdržet další instrukce. Tato trasa odpadla po zveřejnění místa koncertu
Policií ČR. Místa srazů příznivců těchto koncertů nejsou totožná s místem konání a velmi často jsou i
v jiném okrese, směrování na místo konání koncertu se potom děje prostřednictvím pověřené osoby na
základě osobního kontaktu. Na místě pak část příznivců, která se zapojuje do organizace, indikuje či
poté monitoruje činnost Policie ČR. Ke komunikaci se využívají telefonní mobilní předplacené služby,
jejichž držitelé jsou anonymní. Používaná telefonní čísla se stále mění. Koncerty jsou pořádány
v nefrekventovaných lokalitách, především na venkově, jako soukromé akce, na něž nemá veřejnost
přístup. Okna sálů jsou zakrývaná, aby nebylo možné vidět dovnitř a případně z veřejných prostor
obrazově dokumentovat dění v sále.
Na současných koncertech jsou často na podiu či bočních zdech vyvěšovány nápisy Blood
and Honour nebo Combat 18. Stejné logo bývá i na pozvánce. Podle vyjádření policejních specialistů
však nejsou do současné doby známy konkrétní osoby, které by se nějak sdružovaly pod názvy
takovýchto organizací. Tímto se však deklaruje snaha být součástí mezinárodní sítě aktivit „white
power“ scény. Takto zviditelněné koncerty mají zvyšovat prestiž a respekt těchto akcí v rámci
zmíněné mezinárodní scény.
V souvislosti s koncerty byly Policií ČR v r. 2006 ukončeny následující případy:


Dne 12.11.2005 proběhl v Zlaté Olešnici, okr. Jablonec n/Nisou v restauraci „Na vršku“ koncert white
power hudby, za účasti hudebních skupin Vendetta (Itálie), Klansmen (ČR), A.V.E. Band (ČR),
Calslagen, BrigadeM (Nizozemí), Asatru (SRN). Na koncertu bylo pracovníky ÚOOZ V5
zaznamenáno podněcování k nenávisti vůči skupině osob a k omezování jejich práv a svobod, a to
prostřednictvím zpívaných textů. Na základě těchto informací byl koncert ze strany Policie ČR
ukončen. Dalším šetřením na počátku roku 2006 se postupně pracovníkům ÚOOZ podařilo rozkrýt
celou síť osob, které se podílely na organizování tohoto koncertu s mezinárodní účastí. Výtěžek
z koncertu, z prodeje propagačních materiálů a white power hudby na CD nosičích měl být použit,
prostřednictvím neregistrované organizace Národní odpor, jako finanční podpora neonacistické scény
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v ČR. Ve spolupráci s PČR OŘ Jablonec n/Nisou bylo ve dnech 16.12.2005, 27.12.2005, 28.12.2005,
29.12.2005, 30.12.2005, 4.1.2006, 11.1.2006, 2.5.2006 a 10.5.2006 postupně zadrženo a obviněno pro
trestné činy podle § 260/1, § 198a/1, 2, 3 b), § 185/2a, § 156/1b, 2, § 155/1b, 2a a § 152/1 tr. zákona
20 českých státních příslušníku a 2 cizinci.
Dne 13.ledna 2006 v 15.20 hodin byl v Brně zadržen dle § 76 odst. 2 trestního řádu T.P. (1982) a M. O.
(1981). T. P. bylo sděleno obvinění pro trestný čin podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka ve stádiu přípravy dle ustanovení § 7 odst. 1. tr. zákona k § 260 odst. 1,2 písm. a)
tr. zákona, neboť se podílel na objednání výroby 500 ks CD s názvem Národní Odpor vol. II, které
obsahovaly hudební texty vyzývající k potlačení práv a svobod člověka. Vydání a kompletaci CD
objednal u firmy Computer MCL s.r.o. se sídlem v Brně. CD měly být distribuovány mezi příznivce
Národního odporu a white power scény.

Problematikou pravicově extremistických hudebních produkcí a optimalizací postupu Policie ČR
se v roce 2006 zabývala pracovní skupina zřízená ministrem vnitra a policejním prezidentem v srpnu
2005.8

2.2.5 Zneužívání Internetu
V roce 2006 byla zaznamenána řada případů zneužívání internetu k páchání trestné činnosti.
Extremistické projevy patřily mezi nejčastější druhy kriminality páchané v prostředí informačních
technologií. Nárůst zneužívání Internetu je spjat s rostoucí penetrací informačních technologií do
společnosti, tedy i do páchaných trestných činů. Extremistické materiály jsou na internetu šířeny
v prostředí výměnných sítí. Extremistické projevy jsou nyní formou prezentací šířené téměř výhradně
ze zahraničí. Novým trendem je postupné rozšiřování extremisticky laděných příspěvků jako
komentářů k různým článkům. Zde je zneužívána větší anonymita přispěvatelů a současně velké
pokrytí cílové skupiny v internetovém prostoru.
Ve snaze posílit možnosti specializovaných orgánů v oblasti boje proti extremismu byl do
připravovaného Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra pro roky 2006 – 2010 zařazen
podprojekt II.21: „Informační podpora při předcházení trestné činnosti a odhalování latentní
kriminality, páchané prostřednictvím Internetu”.
Rasistické a jiné nenávistné webové stránky, které jsou česky psané a veřejně přístupné, jsou
nejčastěji umísťovány na servery internetových poskytovatelů v USA, kde je jiné právní prostředí, a
propagace a další šíření rasových nebo jiných nenávistných projevů zde není trestné, neboť výklad
svobody slova je značně širší, než jak je chápán a aplikován v evropském prostoru. Tím je dána
nemožnost uskutečnit společné odhalování a trestní stíhání pachatelů takových činů s americkou
stranou. Elektronická komunikace je v současné době mezi radikály a extremisty široce používaná a je
často zašifrována prostřednictvím softwarového šifrovacího nástroje PGP či jiných systémů. Existují
rovněž chatové nebo boardové uzamčené diskusní skupiny, kde jsou předávány informace, anebo kde
jsou uváděny popisy uskutečněných akcí pravicových extremistů. Poštovní schránky v USA nebo na
anonymních serverech mají často šifrovaný obsah. Autoři textů také používají různé způsoby
maskování své totožnosti jako jsou proxy servery, anonymizéry apod. Tyto skutečnosti znesnadňuji
vypátrání pachatelů. Policii ČR se v r. 2006 podařilo obvinit dva pachatele za šíření nenávistných
idejí:
Dne 12.května 2006 byli zadrženi a obviněni E. S. (1982) a L. B. (1982), neboť nejméně od listopadu
2003 do prosince roku 2004 jako šéfredaktor a prozatímní šéfredaktor internetového časopisu „POSLEDNÍ
GENERACE“ zajišťovali organizačně i jako autoři textů jeho přípravu, výrobu a distribuci, respektive jeho
umístění na výše uvedených světově veřejně přístupných webových stránkách, kdy písemný a obrazový záznam
tohoto časopisu podporoval a propagoval hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka a hlásal národnostní,
rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, respektive veřejně projevoval sympatie
k těmto hnutím a zároveň veřejně hanobil národ, etnickou skupinu, rasu a přesvědčení a veřejně podněcoval
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, respektive veřejně popíral, zpochybňoval,
schvaloval nebo se snažil ospravedlnit nacistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů proti lidskosti. Obviněni
byli pro trestné činy: hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle § 198 odst. 1 písm. a) tr.
zákona, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 198a odst. 1
tr. zákona, podpora a z propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1,2
8

Kapitola 3.2 Ministerstvo vnitra, podkapitola 3.2.3 Ostatní Pracovní skupina k problematice pravicově extremistických
hudebních produkcí
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písm. a) tr. zákona, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261 tr.
zákona, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261a tr. zákona

V souvislosti se vzestupem veřejného publikování antisemitismu a revizionizmu na internetu
je třeba zmínit česky psanou webovou stránku „Národně vzdělávací institut - NVI“), kde jsou
publikovány rasistické, antisemitské, revizionistické a další nenávistné texty. Hostování webových
stránek je umístěno na serveru bluehost.com v USA. V tomto případě se nejedná o organizaci, ale
činnost několika jedinců, tedy malé virtuální skupiny, zaměřené na propagaci výše zmíněných názorů.
Legislativní rámec

Česká republika podepsala dne 9. února 2005 Úmluvu o počítačové kriminalitě. Tuto
úmluvu však, vzhledem k probíhajícím pracím na rekodifikacích trestních předpisů, do
současné doby neratifikovala.9

2.2.6 Trestná činnost spjatá s diváckým násilím
Domácí scéna
V oblasti problematiky diváckého násilí došlo v průběhu roku 2006 k radikalizaci chování
diváků mezinárodně označovaných jako „rizikových10“. Při vzájemných ligových zápasech a i
zápasech na mezinárodní úrovni se prezentovali násilnými a rasistickými projevy zejména fanoušci
klubů AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava. Byl zaznamenán nárůst domluvených
střetů hooligans, a to nejen mimo městské aglomerace, ale i přímo ve městech na veřejných
prostranstvích. Byl rovněž zaznamenán přesun projevů násilí do nižších ligových úrovní, do jiných
sportovních odvětví – zejména hokeje, projevy diváckého násilí však byly zaznamenány i při
boxerských zápasech.
V roce 2006 se jako nejčastější porušování veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovými a
hokejovými zápasy objevovaly fyzické útoky, poškozování majetku a projevy rasismu. V podzimní
části 1. Gambrinus ligy se objevilo ve větším rozsahu používání zábavné pyrotechniky. Hooligans
klubu FC Baník Ostrava společně s hooligans GKS Katowice v září 2006 brutálním způsobem napadli
fanoušky Legie Varšava cestující vlakem na pohárový zápas do Vídně.

Mezinárodní scéna
Evropské pohárové soutěže
Do jarní části evropských pohárů se neprobojoval žádný český fotbalový klub. Ve druhé
polovině roku 2006 se do evropských pohárových soutěží zapojilo celkem pět českých klubů, které
sehrály dohromady 28 pohárových zápasů, z nichž bylo sedm vysoce rizikových. Při těchto zápasech
docházelo k častému porušování veřejného pořádku, zejména k projevům násilí a ničení majetku. Do
ČR bylo pozváno dle rezoluce Rady Evropy 2002/C-22/01 celkem devět policejních týmů ze zahraničí
(spotterů) a do zahraničí bylo cestou ÚSKPV PP ČR vysláno osm týmů Policie České republiky.
Závěrem lze konstatovat, že z hlediska porušování veřejného pořádku nebo páchání trestných
činů v souvislosti se sportovními zápasy se potvrdil trend z předchozích let, že rizikovější jsou zápasy
I.Gambrinus ligy a pohárová utkání UEFA než zápasy národního týmu. Rovněž se potvrdil trend
nárůstu agresivity rizikových fanoušků, kdy se jejich oběťmi stali i nezúčastnění fanoušci a počet
násilných projevů rostl. Dále byl zaznamenán posun projevů diváckého násilí do ostatních sportovních
odvětví a do nižších sportovních soutěží. Nejčastějším porušením veřejného pořádku při sportovních
akcích zůstávají násilné projevy a ničení majetku.

9

Závazky, které vyplývají z Úmluvy, budou mít přímý dopad na resort vnitra, především na jednotlivé složky
Policie ČR zaměřené na trestnou činnost v oblasti IT. V souvislosti s budoucím plněním závazků vyplývajících
z této úmluvy vzniká již nyní potřeba personálního posílení a dalšího organizačního i ekonomického rozvoje
pracovišť zabývajících se trestnou činností v oblasti informačních technologií (např. existuje nedostatek odborně
a jazykově vybavených expertů, chybí potřebný specializovaný software).
10
Rozhodnutím výboru „Národních fotbalových informačních bodů“ v Radě Evropy bylo zrušeno rozdělení
rizikových fanoušků na kategorie A,B,C, a dále bude používáno pouze označení „rizikový fanoušek“ a označení
„nerizikový fanoušek“
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III. Nejvýznamnější aktivity státních orgánů v roce 2006
3.1 Vláda ČR
Návrh antidiskriminačního zákona
Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
(antidiskriminační zákon) a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
antidiskriminačního zákona, předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne
21. ledna 2005. Poslanecká sněmovna projednávala návrhy zákonů jako tisky č. 866 a č. 867. Návrhy
antidiskriminačního zákona a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
antidiskriminačního zákona schválila Poslanecká sněmovna dne 7. prosince 2005 ve třetím čtení. Po
vetu Senátu Parlamentu ČR již návrhy zákonů nezískaly v Poslanecké sněmovně potřebnou
nadpoloviční většinu všech poslanců a byly tudíž dne 23. května 2006 zamítnuty.
Předložení návrhu antidiskriminačního zákona bylo znovu uloženo místopředsedovi vlády a
ministru spravedlnosti usnesením vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 944 ke Zprávě o stavu přidělování
gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II.
čtvrtletí 2006.
V souladu s usnesením vlády ze dne 20. prosince 2006 ke Zprávě o plnění úkolů uložených
vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 30. listopadu 2006 bude návrh antidiskriminačního
zákona znovu předložen vládě k projednání do 30. dubna 2007.

Kampaň proti rasismu
V roce 2006 vláda ČR opět podpořila projekty zaměřené na posílení tolerance a porozumění
mezi etnickými menšinami a majoritou v rámci kampaně proti rasismu – Projektu tolerance.
Prostřednictvím těchto projektů byla zajištěna kontinuita kampaní proti rasismu, které byly úspěšně
realizovány v předešlých letech. Stejně jako v minulých letech byla na projekt určena finanční částka 4
mil. Kč.
Kampaň proti rasismu pro rok 2006 byla cílena na boj s latentním rasismem a xenofobií
majoritní společnosti a na podporu otevřenosti k menšinám. Vzhledem k tomu, že smyslem kampaně
je oslovit rozdílnými komunikačními nástroji více cílových skupin, byly realizátory (stejně jako
v předešlých letech) různé, na sobě nezávislé subjekty, jejichž samostatné projekty se zaměřily na
danou cílovou skupinu a využily specifické komunikační strategie.
Kontinuitu s předchozími ročníky kampaně zajistila nejviditelnější část kampaně – projekt
propagačního charakteru využívající strategii public relations s názvem Spolu proti rasismu 2006,
který se obrací na co nejširší část občanů, především však na mladé lidi. Realizátorem projektu byl
Creative Bazaar s.r.o. Cílem bylo představit v České republice toleranci k národnostním a etnickým
menšinám jako postoj, ke kterému existují racionální důvody, a který společnost obohacuje.
Představením zajímavých osobností si projekt kladl za cíl eliminovat stereotypy v posuzování vztahu
majorita versus minorita a předsudky vůči příslušníkům národnostních a etnických menšin nebo
cizincům.
Sociálně divadelní projekt s ironickým názvem Divnej soused spojený s mediální kampaní,
který realizovalo Divadlo Archa, o.p.s., volně navázal na představení V 11:20 tě opouštím!, které
Divadlo Archa ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR uskutečnilo v uprchlickém
táboře Bělá pod Bezdězem v říjnu 2005.
Projekt Kampaň na podporu rovných příležitostí v České republice Multikulturního centra
Praha bude realizován za spolufinancování Evropské komise v roce 2007.

Obhajoba Šesté a sedmé periodické zprávy o plnění Mezinárodní úmluvy o odstranění
všech forem rasové diskriminace
V roce 2005 předložila Česká republika Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
(CERD) k posouzení Šestou a sedmou periodickou zprávu o plnění Mezinárodní úmluvy o odstranění
všech forem rasové diskriminace. Zprávu schválila vláda usnesením ze dne 9. listopadu 2005 č. 1433.
Obhajoba plnění závazků ČR, vyplývajících z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem
rasové diskriminace, proběhla ve dnech 1. a 2. března 2007 v Ženevě. Dotazy členů Výboru se týkaly
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připravovaného antidiskriminačního zákona, integrace Romů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a
bydlení či nedobrovolné sterilizaci romských žen. Dále se otázky vztahovaly k pojetí extremismu,
v jehož rámci jsou rasisticky motivované trestné činy sledovány, zajištění nezávislosti při vyšetřování
trestné činnosti páchané policisty a postavení orgánu (Inspekce ministra vnitra) vyšetřujícího tyto
trestné činy. Nastolena byla rovněž otázka trestnosti členství v organizacích hlásajících rasovou
nenávist a problematika pravicově extremistických koncertů. Dne 9.3.2007 vydal Výbor Závěrečná
doporučení, přičemž ocenil kvalitu poskytnutých informací, dialog se zástupci vlády, jakož i
zohlednění jeho doporučení z roku 2003.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006
Od roku 1998 vypracovává zmocněnec vlády pro lidská práva každoročně zprávu o stavu
lidských práv v České republice. Zpráva se zabývá celou oblastí lidských práv včetně diskriminace na
základě rasy nebo etnického původu. Zpráva za rok 2006 bude vládě předložena do 31. března 2007.

3.2 Ministerstvo vnitra a Policie ČR
3.2.1 Zabezpečení mezinárodní spolupráce v boji proti extremismu
Smlouvy o policejní spolupráci
Problematika extremismu je průběžně zohledňována v návrzích smluv o policejní spolupráci.
Tyto smlouvy zpravidla v demonstrativním výčtu oblastí spolupráce výslovně uvádějí spolupráci
v boji proti projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
V průběhu r. 2006 vstoupily v platnost dnem 1. listopadu 2006 Smlouva mezi Českou
republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o
vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (č.65/2006 Sb.m.s.) a Smlouva mezi Českou
republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti (č.105/2006
Sb.m.s.). Ve Varšavě byla dne 21. června 2006 podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou
republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci
v příhraničních oblastech, která byla předložena Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací.
Dále se uskutečnila expertní jednání o návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku.
Korespondenční cestou probíhala rovněž expertní jednání o návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a
Kyperskou republikou o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu
s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti.

3.2.2 Poradní orgány působící v rámci Ministerstva vnitra
Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií
Meziresortní komise je poradním orgánem ministra vnitra, zřízeným usnesením vlády
č.903/2001 a č.238/2002. V současné době slouží jako expertní zázemí styčného úředníka ČR pro
kontakt s Evropským monitorovacím střediskem rasismu a xenofobie (dále jen EUMC) a jako
národní kontaktní bod ČR pro ODIHR OBSE.
Členové Meziresortní komise zabezpečovali, z hlediska působnosti svých resortů a úřadů,
podkladové materiály k „Informaci o problematice extremismu v r. 2006“. Dále v r. 2006 především
plnili úkoly spjaté s poskytováním expertního zázemí styčnému úředníkovi ČR pro kontakt s EUMC a
z titulu Komise jako národního kontaktního bodu pro ODIHR OBSE se podíleli na přípravě různých
podkladových materiálů a vyplňování dotazníků, vztahujících se k problematice extremismu, rasismu,
antisemitismu a islámofobie na území ČR a opatřeními proti těmto fenoménům.. V souvislosti se
závěrečným doporučením č. 19 Výboru pro odstranění rasové diskriminace (CERD) k páté periodické
zprávě ČR 11 se zabývali otázkou možné revokace pracovní verze materiálu „Přehled závazků“,
11

V doporučení č. 19 CERD požádal o informace o „Národním akčním plánu a jakýchkoli dalších opatřeních
přijatých za účelem provádění Durbanské konference a Akčního programu na národní úrovni“.
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zpracovaného v r. 2002 jako návrhu Národního akčního plánu proti rasismu. Gestorem zpracování jimi
dodaných stanovisek a podkladových materiálů byla Rada vlády ČR pro lidská práva.

Pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a
Policie ČR
Předsedou této pracovní skupiny je první náměstek ministra vnitra a členy jsou odborní
pracovníci Ministerstva vnitra a Policie ČR, zástupci Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity,
kanceláře této rady a především romští koordinátoři krajských úřadů. Jedná se o jedinou oficiální
pracovní skupinu, která sdružuje romské koordinátory krajských úřadů.
V roce 2006 se uskutečnila dvě jednání pracovní skupiny. První bylo věnováno popisu
problémů sociálně vyloučených romských komunit a způsobu jejich řešení především ze strany
samosprávy a Policie ČR, které byly zjištěny v rámci výzkumného šetření zadaného Ministerstvem
vnitra (Ústecký a Karlovarský kraj). Mezi hlavní problémy patřily lichva, úvěrové podvody, nadměrné
zadlužování a exekuce sociálních dávek.
Oblasti zadlužování sociálně slabých a vyloučených skupin obyvatel jako prokriminogennímu
a sociálně destabilizujícímu faktoru bylo věnováno druhé zasedání pracovní skupiny v rámci
otevřeného diskusního setkání s názvem „V pasti zadluženosti“, které se konalo pod záštitou
Olomouckého kraje v říjnu 2006. Ministerstvo vnitra připravilo k jednání podkladový materiál, jehož
obsahem byla: problematika krátkodobých úvěrů; právní rámec pro poskytování půjček a úvěrů; popis
právnických osob poskytujících půjčky a úvěry; možnosti překlenutí obtížné situace z prostředků
sociální ochrany; otázka exekuce dávek a nastínění řešení předlužování. Konkrétním a hmatatelným
výsledkem je rozhodnutí Olomouckého kraje realizovat v roce 2007 pilotní projekt prevence a sanace
předlužování sociálně slabých a vyloučených obyvatel.

3.2.3 Ostatní
Pracovní skupina k problematice pravicově extremistických hudebních produkcí
Na základě rozhodnutí ministra vnitra a policejního prezidenta byla zřízena pracovní skupina
zabývající se problematikou hudebních koncertů pořádaných pravicovými extremisty. Hlavním cílem
této pracovní skupiny je sjednocení interpretace a aplikace § 198a, § 260 a § 261 trestního zákona
(upravují trestné činy podpory, propagace, či podněcování extremistických jednání) v případech
extremistických hudebních koncertů. Gesci nad pracovní skupinou převzal odbor bezpečnostní
politiky MV a za její členy byli nominováni zástupci bezpečnostních a zpravodajských služeb.
K jednáním jsou dále zváni zástupci Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství,
neziskových organizací a konzultant pracovní skupiny z oboru znalectví.
V roce 2006 se uskutečnila dvě setkání pracovní skupiny. Stěžejními výstupy pracovní
skupiny byly studie Miroslava Mareše (Masarykova univerzita, Brno). Jednalo se o „Úvod do
problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí na území ČR“ a stanovisko „k výkladu
skutkových podstat trestných činů páchaných pravicovými extremisty a problémům souvisejícím
s jejich dokazováním“. Na základě závěrů vzešlých z těchto setkání začalo být rozpracováváno
stanovisko pracovní skupiny „k výkladu skutkových podstat trestných činů páchaných pravicovými
extremisty a problémům souvisejícím s jejich dokazováním“. Jeho stěžejní část je založena na odlišení
organizací a hnutí upravených v trestním zákoně s uvedením důkazních prostředků a nezbytné
argumentace k jejich dokazování v rámci trestních řízení. Jednání pracovní skupiny mělo i širší
význam, neboť rozšířilo diskusi o nejednotném postupu při interpretaci a aplikaci výše uvedených
trestných činů do kruhů Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní
zastupitelství dalo podnět Nejvyššímu soudu k vydání sjednocujícího stanoviska k výkladu objektivní
stránky skutkové podstaty § 260 trestního zákona. K vydání sjednocujícího stanoviska došlo 13.
prosince 2006. Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu je založeno na obdobných argumentačních
pilířích jako stanovisko pracovní skupiny.
Význam pracovní skupiny se odráží především ve snaze nalézt dostatek argumentů pro policii,
které jsou nezbytné pro úspěšné stíhání a odsouzení osob, které v souvislosti s pořádáním hudebních
koncertů potlačují základní lidská práva a šíří rasovou nesnášenlivost. Za tímto účelem bylo
zpracováno a v r. 2007 Ministerstvem vnitra zveřejněno Stanovisko k výkladu skutkových podstat
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trestných činů páchaných pravicovými extremisty a problémům souvisejícím s jejich
dokazováním.12 Další činnost pracovní skupiny bude zaměřena na dosažení praktické aplikace
dohodnutých interpretačních pravidel, zejména na vypracování metodiky pro Policii ČR.

Uplatňování státní moci na úseku práva sdružovacího
Ve spojitosti s aktivitami subjektů registrovanými podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, bylo, v návaznosti na šetření zahájené v roce
2005, rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 12.10.2006 rozpuštěno občanské sdružení Komunistický
svaz mládeže (dále jen KSM). Jmenované občanské sdružení nereagovalo v plném rozsahu na výzvu
Ministerstva vnitra ze dne 25.11.2005 týkající se výhrad k dokumentu KSM původně nazvanému
„Politický program KSM“, nyní „Program KSM“.13 Vzhledem k záměru popírajícímu právo
soukromého vlastnictví výrobních prostředků dospělo Ministerstvo vnitra k názoru, že jde o aktivitu
neslučitelnou se základními demokratickými principy. Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podal
KSM žalobu k Městskému soudu v Praze, o níž nebylo zatím rozhodnuto.

Prevence radikalizace osob z přistěhovaleckých komunit
Ministerstvo vnitra nepodceňuje nebezpečnost případné radikalizace a rekrutování osob
z prostředí přistěhovaleckých komunit do teroristických organizací. Prostřednictvím svých partnerů
v zahraničí í díky vlastní analytické činnosti je informováno o vývoji v této oblasti v jednotlivých
zemích. Ministerstvo se rovněž aktivně podílí na mezinárodní spolupráci v této oblasti, přičemž
značnou pozornost věnuje aktivitám EU. Problematice boje proti radikalizaci přistěhovaleckých a
prevence rekrutování jejich členů do teroristických struktur se přímo či nepřímo věnuje řada
dokumentů EU. V tomto směru je nezbytné zmínit následující materiály: Protiteroristickou strategii
EU 14 (integrální součástí Strategii je Akční plán EU pro boj s terorismem, resp. jeho revize), dále
Strategii EU pro boj s radikalizací a rekrutováním15 a její akční plán. Obdobnou problematikou se
částečně zabývá řada mezinárodních organizací a institucí, např. Rada Evropy16, Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a v neposlední řadě též Organizace spojených národů
(OSN).
Klíčovým, veřejně přístupným, dokumentem je Národní akční plán boje proti terorismu.
Aktualizované znění pro léta 2005-2007,17 který obsahuje všechny základní úkoly, které je v rámci
České republiky třeba splnit, aby se zvýšila schopnost země reagovat na možnost teroristického útoku
proti jejím zájmům doma i ve světě. Národní akční plán boje proti terorismu stanoví v bodě č. 11.1.
úkol věnovat se zkoumání příčin radikalizace určitých skupin obyvatel žijících na území ČR a aktivně
12

Stanovisko je veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v rubrice
Dokumenty, podrubrika Extremismus.
13
Ministerstvo vnitra zaslalo občanskému sdružení Komunistický svaz mládeže (dále jen „KSM“) upozornění a
výzvu podle § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., a to se zřetelem ke zjištění, že se v daném případě jedná o
sdružování za účelem účasti na politickém životě společnosti, které je však u působnosti výše citovaného zákona,
dle něhož vznikl KSM, vyloučeno. V této souvislosti bylo též zohledněno, že „Politický program KSM“,
proklamovaný na jeho webových stránkách, je v kolizi s ustanovením § 4 zákona č. 83/1990 Sb., podle něhož
nejsou dovolena mimo jiné sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva
občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální
postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat
ústavu a zákony, jakož i sdružení, která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a
zákony. Spolu s výzvou Ministerstva vnitra k upuštění od nedovolené činnosti byl KSM zároveň vyzván, aby o
přijatých opatřeních informoval ve stanovené lhůtě ministerstvo (původní lhůta 31.12.2005 byla na základě
žádosti KSM prodloužena do 3.3.2006).
14
European Union Counter Terrorism Strategy, Brussels, 30 November 2005, 14469/3/05, REV 3.
15
The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism, Brussels,
24 November 2005, 14781/1/05, REV 1.
16
V této souvislosti je nutné zmínit Úmluvu Rady Evropy k prevenci terorismu (European Convention on the
Prevention of Terrorism), otevřenou k podpisu ve Varšavě 16. května 2005. ČR tento dokument doposud
neratifikovala.
17
Národní akční plán boje proti terorismu (Aktualizované znění pro léta 2005-2007) byl přijat usnesením vlády
ze dne 16. listopadu 2006 č. 1466.

16

předcházet situacím, které vedou jedince ke schvalování terorismu nebo k participaci na teroristické
činnosti. Tento úkol je průběžně plněn.

Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro léta 2006 – 2007
Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období 2006 – 2007
byla přijata vládou ČR 11. ledna 2006 usnesením č. 49. Strategie navazuje na předchozí dokument,
Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám schválenou
v roce 2003. Jejím cílem je zefektivnit práci Policie ČR ve vztahu k příslušníkům národnostních a
etnických menšin, cizineckých komunit a sociálně vyloučených skupin obyvatel.
V roce 2006 byly aktivity v oblasti policejní práce ve vztahu k menšinám plánovány každou
krajskou správou Policie ČR a jsou obsaženy v dokumentu Plán činnosti Policie ČR ve vztahu
k menšinám (dále jen „plán“). Tyto plány sestavují styční důstojníci pro menšiny (dále jen SD)
společně se svými pracovními skupinami podle jednotného schématu vytvořeného Ministerstvem
vnitra a Policejním prezídiem ČR a jsou schvalovány řediteli správ.
Do Plánů činnosti krajských správ Policie ČR byly zahrnuty: aktivity týkající se vzdělávání
vytipovaných příslušníků Policie ČR v problematice policejní práce v multikulturní společnosti; konkrétní formy
spolupráce Policie ČR s menšinami a se zástupci samosprávy, státní správy a nevládních organizací, které se
v působnosti Policie ČR problematice menšin věnují; preventivní aktivity, spolupráce se školami v regionu
(pořádání přednášek na vybraných základních a středních školách o problematice rasismu, extremismu a
policejní práce v multikulturní společnosti; zapojení skupiny styčného důstojníka do vzdělávacích a
volnočasových projektů pro menšiny pořádaných nevládními organizacemi). V každém z plánů se však

objevují i specifické aktivity zohledňující jednak místní podmínky každého z regionů, jednak obecné
priority jednotlivých krajských správ:
První část informační kampaně zaměřené na přijímání příslušníků menšin k Policii ČR
Cílem této kampaně bylo informovat příslušníky menšin o možnostech a podmínkách práce u
Policie ČR. Cílovou skupinou této kampaně byli příslušníci všech národnostních a etnických menšin
v ČR, kteří splňují základní podmínky pro přijetí k policii. Jednou z hlavních myšlenek celého
projektu bylo také prezentovat policii jako moderní firmu, oproštěnou od předsudků, která je otevřená
přijímání příslušníků menšin a která tento krok zároveň chápe jako obohacení své firemní kultury.
V r. 2006 probíhala kampaň v Praze, Ústí nad Labem a Brně. Ministerstvo vnitra ČR poskytlo
projektu finanční podporu, uzavřelo smlouvu s externím realizátorem, kterým byla komunikační
agentura Creative Bazaar. Agentura vytvořila, a ve spolupráci s Policií ČR zajistila rozšíření plakátů a
letáků a odvysílání rozhlasových spotů. Informační materiály byly distribuovány do sdružení, škol a
na úřady práce, plakáty byly vylepovány na plakátovacích plochách, v Brně a v Ústí n/Labem byly
použity i na tzv. city-lighty. Plakáty a rozhlasové spoty zvaly případné zájemce z řad menšin na
prezentační akce policie, leták podával základní informace o podmínkách vstupu do policie. V Praze a
Ústí nad Labem byla kampaň propojena s tzv. Dny s policií (10. 9. v Praze a 17. 9. v Ústí nad Labem).
Vzhledem k tomu, že na základě zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních
menšin není možné evidovat příslušníky národnostních menšin, kteří se hlásí, jsou přijati nebo slouží
ve služebním poměru příslušníků Policie ČR, není možné při zhodnocení efektivity kampaně vycházet
z přesných kvantitativních údajů. Z vyhodnocení poskytnutého Policií ČR však vyplývá, že o kampaň
byl solidní zájem. Na personální pracoviště Policie ČR se obraceli, telefonicky či osobně, zájemci o
bližší informace o policejní práci. Jednalo se řádově o desítky osob z celé ČR, které projevily vážnější
zájem o vstup do Policie ČR právě na základě kampaně a které zároveň deklarovaly jinou než českou
národnost. Většina z nich však nesplňovala základní podmínky pro vstup do policie, nejčastěji se
jednalo o podmínku min. středoškolského vzdělání a občanství ČR. V současné době je v přijímacím
řízení zařazeno několik jednotlivců z řad menšin.

Problém extremismu v systému prevence
Preventivní programy na místní úrovni
Ministerstvo vnitra nese gesci za činnost meziresortního poradního orgánu - Republikový
výbor pro prevenci kriminality, mezi jehož hlavní činnosti patří realizace programu na pomoc
městům zasaženým vysokou mírou trestné činnosti a dalšími sociálně patologickými jevy. Zásadním
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koncepčním materiálem preventivní politiky státu pro oblast kriminality je „Strategie prevence
kriminality na léta 2004-2007“ (dále jen Strategie), schválená usnesením vlády ČR č. 393/2004.
Konkrétní systém pomoci je zajištěn „Programem prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství“. Jedná se o jednu z nerepresivních metod, jejímž prostřednictvím je možné již od r. 1996
systémovým způsobem přistupovat ke zlepšování interetnických vztahů, k překonávání předsudků,
omezování xenofobie, zvyšování tolerance a trpělivosti na straně majority a k emancipaci, vzdělání a
nalezení svého místa ve společnosti pro romskou minoritu. Jejich smyslem je odstranit, anebo zmírnit
sociální vyloučení romských komunit, jehož následkem je i zvýšené nebezpečí rasistických a
extremistických nálad. Projekty se zaměřují především na děti a mládež, jejichž hodnotový a
návykový systém je pozitivním změnám nejpřístupnější.
Prioritou Programu Partnerství je národnostní menšina Romů, která z hlediska bezpečnosti
dlouhodobě vykazuje nejvyšší rizika. Program se snaží snížit sociální handicapy Romů a podpořit
jejich plnohodnotnou integraci. Obecnými cíly Programu Partnerství je minimalizace rizik a následků
souvisejících s kriminalitou, zvyšování pocitu bezpečí občanů a posilování důvěry v Policii ČR a
instituce veřejné správy. Do Programu Partnerství jsou zařazována města s nejvyšší mírou spáchané
trestné činnosti a s kumulací dalších sociálně patologických jevů, jakými jsou např. nezaměstnanost,
chudoba, extremistické projevy, sociálně vyloučené romské komunity apod. V roce 2006 bylo v 6
městech (obcích) realizováno 11 projektů vztahujících se k romské komunitě, které byly dotovány
částkou 1 581 000,-Kč. V roce 2006 poprvé dostaly možnost předkládat projekty také kraje (vyšší
územně správní celky). V oblasti snižování handicapů romské komunity byly na krajské úrovni (kraje
Olomoucký a Jihomoravský) realizovány dva projekty s dotací státu ve výši 457 000,-Kč. Finanční
prostředky byly uvolněny na základě usnesení vlády z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nejednalo
se o rozpočet Ministerstva vnitra. Podmínkou podpoření projektů byla finanční spoluúčast obce a
aktivní participace Romů na jejich realizaci.
Aktivity v rámci Koncepce integrace cizinců na území České republiky
Jednalo se především o aktivity v oblasti podpory projektů nestátních neziskových organizací
k poskytování právního poradenství cizincům a k rozvoji vztahů cizinců a jejich komunit s občany.
V oblasti právního poradenství cizincům poskytl odbor azylové a migrační politiky dotaci na
deset projektů v celkové výši 2 702 000,-Kč. Cílovými skupinami projektů pro rozvoj vztahů cizinců a
jejich komunit s majoritní společností jsou dlouhodobě a legálně žijící cizinci na území ČR. Tyto
projekty jsou cíleny k prevenci xenofobie a rasismu, vytváření informačních programů na podporu
integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami na území ČR a na monitorování situace cizinců
na území ČR. V r. 2006 byla poskytnuta dotace na dva projekty v celkové výši 340 000 Kč. I tyto
aktivity dílčím způsobem přispívají k prevenci extremismu, rasismu, intolerance a k obraně proti
nesnášenlivosti ve vztahu k cizincům.
Preventivní programy v Policii ČR
V roce 2006 byl vypracován, a ministrem vnitra schválen, resortní Program Ministerstva
vnitra v oblasti prevence kriminality do roku 2007. Jedná se o strategický materiál stanovující
pravidla pro způsoby preventivního působení v resortu ministerstva, který významným způsobem
přispěje ke společnému postupu všech složek resortu v realizaci systému prevence kriminality.
Na podporu konkrétních preventivních aktivit vyčleňuje Ministerstvo vnitra každoročně částku
3,9 mil. Kč. Jedním z explicitně zmíněných okruhů možné finanční podpory je „prevence kriminality
s rasistickým a extremistickým podtextem a prevence xenofobie“. V roce 2006 byly podpořeny 2
projekty částkou 248 000,-Kč. Jednalo se o výzkum v Brně a sérii seminářů „Policie v multikulturním
prostředí“.
Výzkumy
Výzkum integračního procesu muslimské komunity na území České republiky.
Skutečnost, že doposud nebyl proveden rozsáhlejší výzkum muslimské komunity na území
ČR, byla Ministerstvem vnitra vyhodnocena jako závažný nedostatek. Z tohoto důvodu v roce 2006
navrhlo a zadalo k realizaci projekt Výzkum integračního procesu muslimské komunity na území
České republiky.
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Výzkum je zaměřen na popis integračního procesu muslimské komunity na území státu. Cílem
je získání základních informací o průběhu a stavu začleňování muslimů do společnosti v České
republice. Výzkum posoudí, jakými cestami se integrace ubírá a zaznamená hlavní překážky
úspěšného začleňování muslimů do majoritní společnosti. Zachyceny budou „problematické“
momenty integrace, které mohou vést k problémům ve vzájemném soužití muslimské komunity se
zbytkem společnosti. Dále bude sledováno, s jakými překážkami se při integraci muslimové potýkají a
k jakému modelu soužití muslimská komunita směřuje. Výzkum popíše, jak své postavení v rámci
společnosti muslimové vnímají a zaměří se na významné okolnosti, které integraci ovlivňují.
Výstupy výzkumu budou zveřejněny během I. pololetí roku 2007.
Výzkumy zaměřené na zmapování kriminality zasahující sociálně vyloučené lokality.
V r. 2006 vyhodnocovalo Ministerstvo vnitra a Policie ČR výsledky výzkumu kriminality v
sociálně vyloučených lokalitách na území Ústeckého a Karlovarského kraje, který probíhal v roce
2005. Cílem výzkumu bylo získat detailní přehled o struktuře a dynamice kriminality, která je spojena
se životem obyvatel sociálně vyloučených lokalit, především s ohledem na sociální determinanty
kriminality specifické pro tato společenství. Struktura a dynamika kriminality byla mapována formou
stacionárních šetření, při kterých byl prováděn terénní sběr dat. Ze zjištěných informací je zjevné, že
specifické jednání sociálně exkludovaných osob (včetně jednání kriminálního a sociálně
patologického) je výsledkem adaptace na životní podmínky v „ghettech“, resp. vyplývá z osvojení si
vzorců jednání, které se v rámci tohoto prostředí utvářejí a mezigeneračně předávají během
socializace. Jen část kriminálního jednání, které je produktem celkové situace v těchto lokalitách,
dokáží oficiální instituce podchytit a účinně řešit. Většina nelegálních činností je vysoce latentní a je
velmi obtížné je odhalit. Výzkum potvrdil, že závažná latentní kriminalita je důsledkem sociální
situace a často i uzavřenosti menšinových skupin a zároveň příčinou tzv. bagatelní trestné činnosti
(majetkové), která má následně dopad na celou společnost. Obdobný výzkum probíhal v roce 2006
v Brně a bude vyhodnocen v průběhu roku 2007.
Projekty v oblasti vzdělávání
Problematika extremismu je součástí vzdělávacích programů, které zajišťují střední policejní
školy Ministerstva vnitra a v návaznosti na ně školní policejní střediska správ krajů Policie ČR v rámci
základní odborné přípravy a dalších vzdělávacích kurzů. Tato problematika je rovněž součástí výuky
na Policejní akademii ČR.
V roce 2006 zohlednilo problematiku extremismu Středisko pro výchovu k lidským právům
(Střední policejní škola MV v Praze) přípravou výukového manuálu Policie mezi kulturami, projektu
Jazykové mosty a projektu Komunikační dovednosti se zaměřením na cizince. V rámci modulu
Vzdělávání o lidských právech a o výchově k nim probíhal výukový blok prohlubujícího vzdělávání
pro zaměstnance MV ČR „Problematika extremismu na území České republiky“. Dále byl v srpnu
2006 zpracován krátký dotazník k problematice extremismu, který byl anonymně zadán ve dvou
třídách základní odborné přípravy (ZOP). Studující prokázali, že jejich názory a postoje k této
problematice jsou realistické, bez sklonů k extremismu. Problematika extremismu byla začleněna
v základní odborné přípravě i u ostatních středních policejních škol MV (Brno, Jihlava, Holešov). Na
střední policejní škole MV v Brně probíhaly specializační kurzy pro vedoucí a zástupce vedoucích
nižších organizačních článků služby pořádkové policie PČR zabývající se v rámci výuky trestního
práva hmotného hromadnými a masovými vystoupeními jako jsou např. shromáždění pravicově
extremistických skinheads či anarchistů. Střední policejní škola MV v Jihlavě zavedla jako
nadstandardní předmět seminář, zabývající se problémy současného světa, včetně extremismu,
fundamentalismu či terorismu. Problematika extremismu a s ním spjatých jevů byla probírána
teoreticky i prakticky v dílčích a komplexních modelových situacích v rámci základní odborné
přípravy na Střední policejní škole MV v Holešově. V doplňkovém programu výchovně vzdělávacích
aktivit škola pokračovala ve spolupráci s Pracovní skupinou Rady vlády pro záležitosti romské
komunity pro oblast vnitra a Policie ČR. Přípravu specializačního kurzu Extremistická trestná činnost
zahájila Střední policejní škola MV v Pardubicích. Střední policejní škola MV v Praze – Ruzyni
zabezpečovala především celoživotní vzdělávání policistů služby kriminální policie a vyšetřování na
útvarech s celorepublikovou působností ve specializačních a inovačních kurzech zaměřených na

19

operativně pátrací činnost. Studující se ve specializačním kurzu seznamovali s projevy extremismu,
rasismu a xenofobie. Tato problematika byla zastoupena i v dalších specializačních kurzech.
K prohloubení odborné přípravy učitelů středních policejních škol a instruktorů školních
policejních středisek se uskutečnilo v gesci odboru vzdělávání a správy policejního školství instrukčně
metodické zaměstnání Rasismus – Extremismus (SPŠ MV Jihlava), které bylo pozitivně hodnoceno.
Účastníci doporučili jeho tématické rozšíření o problematiku islámu, islamismu, rasismu v policejních
službách, židovství či náboženských sekt.
V rámci jednotlivých předmětů jak bakalářského, magisterského a doktorského programu, tak
i v rámci celoživotního vzdělávání, věnovala pozornost extremismu i Policejní akademie ČR. Ve
školním roce 2006/2007 byly otevřeny dva nové kurzy, a to „Nové extremismy“ a „Divácké násilí“.
Policejní akademie rovněž nabídla volitelné předměty, kladoucí na problematiku extremismu, rasismu
a antisemitismu, včetně xenofobie, patřičný důraz. Jedná se o předměty „Sociologie etnických
vztahů“, „Sociologie menšinových skupin“, Sociální deviace“ či „Bezpečnostní politika“.
Manuál pro Policii ČR
Ministerstvo vnitra zadalo zpracování manuálu pro Policii ČR „Symboly používané extremisty
na území ČR v současnosti“. Jeho cílem je usnadnit policistům orientaci v soudobé extremistické
scéně a pomoci jim při prevenci i stíhání trestné činnosti s extremistickým podtextem. Manuál je
doplněn „Kalendářem neonacisty“ a kartou „do kapsy“ s barevně vyobrazenými symboly, která má
napomoci každému policistovi k rychlé orientaci při vyhodnocování závadnosti či nezávadnosti toho
či onoho symbolu, který zaeviduje při přímém výkonu služby.

Mediální aktivity
Na
internetových
stránkách
Ministerstva
vnitra,
v
rubrice
„Extremismus“
(http://www.mvcr.cz/dokument/index.html#extrem) byly pravidelně zveřejňovány dokumenty k dané
problematice. Internetové Rádio Vnitro odvysílalo v roce 2006 informační příspěvky reagující na
aktuální události z oblasti extremismu, které jsou archivovány a jsou veřejnosti a novinářům dostupné
na webových stránkách www.mvcr.cz, v rubrice „Rádio Vnitro“.
V průběhu roku 2006 byly vydávány tiskové zprávy reagující na aktuální události a problematiku
týkající se extremismu. Pracovníci odboru tisku a public relations průběžně odpovídali na dotazy
občanů i novinářů týkající se aktuálních událostí z oblasti extremismu, informovali veřejnost o
cizincích žijících na území ČR, o azylové problematice a o dalších aktivitách resortu souvisejících
s bojem proti xenofobii, rasismu a antisemitismu. Průběžný monitoring médií byl zaměřen na
evidování příspěvků vybraných předních českých tištěných a elektronických médií, týkajících se
Ministerstva vnitra a problematiky extremismu.
V rámci projektu Svět očima dětí bylo v loňském roce vyhlášeno téma „Trestní odpovědnost dětí
a mladistvých – okruhy extremismus, divácké násilí“. Ke zmíněným okruhům bylo vytvořeno
mnoho materiálů, které byly poskytnuty školám a jsou zveřejněny na internetových stránkách
Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/souteze/2006/sod/index.html .
U příležitosti konání Mistrovství světa ve fotbale ve Spolkové republice Německo byla vytvořena
na internetových stránkách Ministerstva vnitra rubrika „Mistrovství světa v kopané 2006“, na níž byly
prezentovány užitečné informace pro fanoušky, kteří cestovali na šampionát.

Divácké násilí
Mistrovství světa v kopané ve Spolkové republice Německo 2006
V rámci přípravy bezpečnostních opatření na fotbalové MS 2006 deklarovala německá strana
záměr vyjádřit plánovanou spolupráci formou dokumentu „Společného prohlášení o spolupráci
v otázkách týkajících se bezpečnosti při příležitosti Mistrovství světa v kopané 2006 mezi spolkovým
ministrem vnitra Spolkové republiky Německo a ministrem vnitra ČR“ (dále jen Společné prohlášení).
Jednalo se o politickou deklaraci, obdobnou, jaká byla uzavřena i před ME 2000 v kopané. Text
deklarace byl schválen oběma ministry v průběhu měsíce května 2006.
Od ledna 2006 se scházel ve čtrnáctidenních intervalech pod vedením policejního prezidenta
štáb k přípravě bezpečnostních opatření Policie ČR v souvislosti s konáním Mistrovství světa v kopané
2006. Štáb zejména koordinoval požadavky a potřeby na činnost a prostředky Policie ČR v souvislosti
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se zajištěním bezpečnostních opatření v průběhu MS 2006 a byl relativně novou koordinační
platformou pro akce obdobného rozsahu. K zajištění bezpečnosti na MS 2006 v kopané v SRN byla
uspořádána řada expertních pracovních jednání a konferencí, kterých se, vedle zástupců Policie ČR,
účastnili rovněž pracovníci Ministerstva vnitra. Na konferencích byly dohodnuty konkrétní formy
spolupráce v průběhu MS 2006 v kopané, včetně textu deklarace mezi ministry vnitra ČR a SRN. Na
základě deklarace byl v době konání šampionátu vyslán do SRN tým 33 příslušníků Policie ČR. Na
konferenci, konané v březnu 2006 v Berlíně, byly rovněž vymezeny přesné požadavky na působení
tzv. ambasád pro fanoušky ČR, jejichž činnost byla spolufinancována MV ČR. Problematiky zajištění
bezpečnosti při MS 2006 v kopané se týkalo rovněž pracovní jednání Stálého výboru k problematice
diváckého násilí v prosinci 2006 ve Štrasburku.
Stálý výbor Rady Evropy
Ministerstvo vnitra, resp. odbor bezpečnostní politiky, je gestorem za každoroční vypracování
Národních zpráv ČR k diváckému násilí. Národní zprávy ČR jsou odesílány Stálému výboru Rady
Evropy. Zástupci resortu pravidelně participují na zasedáních Stálého výboru Evropské úmluvy
k problematice diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních, zvláště při
fotbalových zápasech, jemuž předsedá PhDr. Radim Bureš z odboru prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR.
Seminář k problematice technoparty a diváckého násilí
Ve dnech 16. – 17. října 2006 proběhl v budově Ministerstva vnitra seminář zabezpečený ve
spolupráci s Úřadem pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX), který je součástí
Generálního ředitelství pro rozšíření u Evropské komise. Tématy dvoudenního workshopu byly
problematiky technoparty a diváckého násilí. Na semináři vystoupili experti z Francie a ze Švédska,
kteří svým partnerům v ČR předali zkušenosti s řešením daných problematik.
Preventivní aktivity
V roce 2005 se stalo Ministerstvo vnitra partnerem preventivního projektu pro fotbalové
fanoušky, který je zastřešen občanským sdružením ProFotbalFans. Jedná se o projekt „Vzdělávací
program pro sociální pracovníky – streetworkery, kontaktní a klubové pracovníky pracující s cílovou
skupinou fotbalových fanoušků“. Hlavním cílem projektu je vzdělávání sociálních pracovníků a jejich
příprava na působení v oblasti kontaktní a klubové práce s fotbalovými fanoušky, především na úrovni
fotbalových klubů. Aktivity v rámci projektu pokračovaly i v průběhu roku 2006. Ve dnech 16. – 19.
ledna 2006 se v Brně uskutečnilo školení sociálních pracovníků za účasti lektorů ze Spolkové
republiky Německo a ve dnech 4. – 8. května 2006 proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem expertní
mise sociálních pracovníků, spojená se školením.
V rámci aktivit ProFotbalFans se dne 2. září 2006 uskutečnilo rovněž přátelské utkání mezi
fotbalovými fanoušky České republiky a Walesu u příležitosti kvalifikačního utkání reprezentací obou
států o účast na Mistrovství Evropy v kopané v roce 2008.

3.2.4 Zabezpečení problematiky extremismu v rámci Policie ČR
Stav v r.2006
Počátkem roku 2006 se uskutečnila reorganizace Úřadu služby kriminální policie a
vyšetřování Policejního prezidia ČR (ÚSKPV PP ČR). V rámci této reorganizace byla ke dni 1. února
2006 problematika pravicového a levicového extremismu, včetně metodiky, plně převedena do
působnosti odboru terorismu a extremismu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ)
služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, který se do té doby zabýval závažnou trestnou
činností s extremistickým podtextem mající organizovaný charakter, anebo mající mezinárodní prvek.
Problematiky diváckého násilí, tzv. nebezpečných sekt a nových náboženských skupin a menšin byly
ponechány v působnosti Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR.
Problematika extremismu byla rovněž odpovídajícím způsobem zabezpečena v rámci služby
kriminální policie a vyšetřování (SKPV) jak na správách krajů PČR, tak na úrovni okresů. Celkový
počet kriminalistů, zabývajících se extremismem činil 140 osob. Většina z nich i nadále souběžně
plnila jak úkoly specialistů zabývajících se problematikou pravicového a levicového extremismu a
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s tím spjatou trestnou činností, tak úkoly vyplývající z funkce styčných důstojníků pro práci
s menšinami, o kterou byla rozšířena jejich pracovní náplň.
V r. 2006 probíhaly práce na novelizaci Závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2002
s cílem, aby novelizované znění tohoto pokynu reflektovalo nový stav na problematice extremismu.
Novelizace ZP PP č. 100/2002 prozatím nebyla dokončena.

3.3 Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství
3.3.1 Ministerstvo spravedlnosti
Soudní statistiky
V roce 2006 bylo soudy České republiky celkem pravomocně odsouzeno 69.379 osob, což
představuje nárůst oproti roku 2005 o 1.818 osob, tj. o 2,7%. Z tohoto počtu bylo odsouzeno 96 osob
za celkem 217 trestných činů s rasovým podtextem. Tento počet představuje pouze 0,14%
z celkového počtu pravomocně odsouzených. Ve srovnání s rokem 2005 tak lze zaznamenat výrazný
pokles počtu pravomocně odsouzených za trestný čin spáchaný s rasovým podtextem, když
v předchozím roce šlo o 159 takových osob. Výrazně poklesl i podíl takovýchto trestných činů, byť i
v roce 2005 byl tento podíl v podstatě zanedbatelný (0,24%). Z uvedeného počtu zároveň vyplývá, že
tento segment trestné činnosti, po předchozí stagnaci, klesá.
Nejčastěji byli pachatelé odsouzeni za níže uvedené trestné činy:
Trestný čin

Ustanovení
tr. zákona

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práva svobod člověka

§ 260, §
261
§ 198
§ 196
§ 202
§ 221
§ 155
§ 235
§ 197a
§ 198a

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
Násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci
Výtržnictví
Ublížení na zdraví
Útok na veřejného činitele
Vydírání
„nebezpečné vyhrožování“
Podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování ejich práv a
svobod
Porušování práva autorského, práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi
Ublížení na zdraví – těžká újma
Krádež

Počet
osob
2006
2005
34
67
14
21
7
3
2
1
2
1

39
26
8
5
5
2
2
2

§ 152

0

1

§ 222
§ 247

5
1

1
1

K těmto výsledkům je třeba podotknout, že vykazování skutku jako trestného činu s rasovým
podtextem je závislé na rozhodnutí soudce vzhledem k okolnostem případu.
Za uvedené trestné činy byl šesti osobám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, tj. 6,3% z
odsouzených osob. U jedné osoby byl tento trest uložen v trvání do 1 roku, u pěti osob v trvání 1 – 5
let. Trest odnětí svobody s podmíněným odkladem jeho výkonu, byl uložen v případě 44 osob, tj.
45,8% z odsouzených osob za tento okruh kriminality. V případě 18 osob, tj. 15,6%, byl zvolen trest
obecně prospěšných prací.
Z celkového počtu odsouzených bylo 13 osob recidivisty označenými soudem, tj. 13,5%,
naopak 35 osob, tj. 36,5%, bylo dosud netrestaných. Mladistvých osob bylo odsouzeno 18, tj. 18,8%
z celkového počtu osob odsouzených za trestné činy s rasovým podtextem. Odsouzené ženy byly
pouze dvě, tj. 2,1%.

Aktivity Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvem spravedlnosti jsou průběžně plněny úkoly stanovené vládními usneseními,
neboť trestné činnosti s rasovým podtextem je věnována soustavná pozornost při zpracování
vyhodnocení činnosti soudů za I. pololetí i za běžný kalendářní rok. Tato trestná činnost je z tohoto
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důvodu i zvláště analyzována až na jednotlivé soudy. Uvedená agenda je průběžně sledována i v rámci
dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti a při prověrkách plynulosti vyřizování trestních věcí.

Probační a mediační služba
Obecné ustanovení
Probační a mediační služba ČR od počátku své existence (1.1.2001) provádí pravidelná
statistická vyhodnocování činnosti středisek PMS a v jejich rámci vyhodnocuje také situaci z hlediska
zapojení PMS do řešení trestních případů spojených s extremismem. Z dosud zjištěných údajů
vyplývá, že střediska PMS v oblasti trestné činnosti spojené s extremismem evidují jen minimální
počet případů : v roce 2002 – 75, v roce 2003 – 102, v roce 2004 – 87 a v roce 2005 to bylo celkem
61 nově evidovaných případů, což představuje cca 0,3, - 0,4% z celkového počtu nového nápadu
případů, v roce 2006 jen 41 případů, což představuje 0,2% z celkového počtu.
Ministerstvo spravedlnosti v roce 2001 vypracovalo Koncepci probačních a mediačních
činností v rámci boje proti extremismu, jejíž úkoly pracovníci PMS v uložených termínech plní. V
bodě II uvedené Koncepce je ředitelství PMS uloženo vypracovat modelový resocializační program
specificky zaměřený pouze na pachatele trestných činů spojených s extremismem a rasovou
nesnášenlivostí. Z průběžných informací z praxe probačních úředníků a asistentů vyplývá, že
pracovníci PMS s pachateli a oběťmi rasisticky motivovaných trestných činů pracují jednak v průběhu
přípravného řízení (nejčastěji v rámci zpracování zprávy před rozhodnutím nebo v rámci institutu
náhrady vazby dohledem) a dále v průběhu vykonávacího řízení v rámci výkonu obecně prospěšných
prací a rovněž i dohledu. V rámci výkonu dohledu úředníci (asistenti) s pachateli tohoto typu trestné
činnosti pracují individuálním způsobem, zařazení pachatelů do sociálního nebo jiného programu je
zcela výjimečné. Práce PMS s pachateli těchto trestných činů reflektuje aktuální situaci v praxi v současné době v praxi neexistuje žádný specializovaný program pro pachatele rasisticky
motivovaných trestných činů.
Informace o přípravě resocializačního programu
Ve druhé polovině roku 2004 byl ve spolupráci ministerstva spravedlnosti a PMS vytvořen a
posléze uveden do praxe systém udílení předběžných akreditací probačním programům ve smyslu §17
zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže. Do systému akreditací se přihlásilo celkem 50 subjektů. Žádný z těchto probačních programů
se ve svém obsahu specificky nezaměřoval na práci s mladistvými pachateli rasisticky motivovaných
trestných činů.
Zahraniční zkušenosti
Ze zahraniční zkušenosti z práce s pachateli rasisticky motivovaných trestných činů vyplývá,
že více než skupinová forma práce se osvědčuje individuální přístup. Vytváření specifických programů
zaměřených na změnu chování pachatelů trestných činů spojených s extremismem (např. dlouhodobá
práce se skupinou mladých skinheadů v Německu) se podle dosavadních zkušeností nejeví jako
efektivní způsob práce, neboť je obtížné v takové skupině dosáhnout změny v postojích a chování
těchto pachatelů. Současná praxe ze zemí jako je Severní Irsko, Nizozemí nebo Austrálie prezentuje
jiný přístup v práci s pachateli rasisticky motivovaných trestných činů - řešení složitých konfliktních
situací se orientuje na využívání nástrojů restorativní justice, kterými může být mediace a dále pak i
rodinné skupinové konference (prováděny např. v Kanadě nebo na Novém Zélandu). Tento model je
využíván zejména proto, že není zaměřen pouze na osobu pachatele, ale i na poškozeného a přispívá
k zohlednění potřeb a zájmů komunity, kde k trestnému činu spojenému s extremismem došlo. Další
osvědčenou zkušeností ze zahraničí je fakt, že k řešení trestné činnosti s extremistickým podtextem se
přistupuje formou realizace cílených projektů, které předpokládají úzkou součinnost policie, státních
zástupců, soudců, probačních pracovníků a doprovodných sociálních služeb.
V průběhu projektů je velmi detailně mapována cílová lokalita či lokality, kde trestné činnosti
tohoto typu dochází, definují se cílové skupiny pachatelů a vybírají se možné strategie jejich řešení.
V ČR tato praxe dosud nebyla takto detailně uskutečňována. Na základě dohodnuté spolupráce
PMS se státními zástupci a orgány policie, a to prostřednictvím koncepcí součinnosti PMS s oběma
složkami, probační úředníci stále více usilují o zapojení PMS do řešení případů trestných činů
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spojených s extremistickými projevy chování. Na druhou stranu je třeba poukázat, že dlouhodobě
neuspokojivá personální situace PMS neumožňuje plnit rozvíjet všechny související aktivity.
V souvislosti s vytvořením návrhu resocializačního programu pro pachatele rasisticky
motivovaných trestných činů je možné do jisté míry využít již vytvořenou „Koncepci zkušebního
resocializačního programu použitelného v trestním řízení s pachateli méně závažných trestných činů
s rasistickou motivací“ vypracovanou vládním zmocněncem pro lidská práva ČR v roce 1999. Tento
materiál zohledňuje vlastní praxi a zkušenost Německa a Velké Británie z oblasti práce s pachateli
výše uvedeného typu trestné činnosti a navrhuje jak konkrétní metody práce, tak i možnou podobu
resocializačního programu. Zpracovaný model programu však nebyl v praxi dosud ověřen.
V průběhu roku 2004 proběhla ve spolupráci PMS a nevládní organizace Partners Czech pilotní
realizace programu „Street Law – Právo pro každý den“. Tento program byl zaměřen na zvýšení právního
vědomí a na posílení sociálních dovedností mladistvých a mladých dospělých prvopachatelů. Program byl
vytvářen ve spolupráci se třemi pilotními regiony - východočeským, středočeským a jihomoravským a posléze
byl realizován ve třech vybraných městech těchto regionů – v Brně, Pardubicích a v Praze.V roce 2005 byl tento
program akreditován a zapsán na Ministerstvu spravedlnosti do seznamu probačních programů ve smyslu zákona
o soudnictví nad mládeží.18 Tento program, ačkoli není specificky zaměřený na práci s pachateli rasisticky
motivovaných trestných činů, lze využít ve stávající podobě i pro účely práce s pachateli výše uvedené skupiny
trestných činů, popřípadě ho lze po dohodě s nevládní organizací Partners Czech (jako autorem programu) i
specificky modifikovat pro cílovou skupinu pachatelů rasisticky motivovaných trestných činů.
V průběhu roku 2004 byla PMS ve spolupráci s nevládní organizací Sdružení pro probaci a mediaci
v justici – Institut pro probaci a mediaci (SPJ-IPM) a Probační a mediační služba ČR, za Švýcarsko: Verein zur
Entwiclung der Bewährungshilfe in Osteuropa (VEBO) a Bewährungs- und Vollzugdienste - Justizvollzug
Kanton Zürich připravena realizace pilotního programu s názvem „Lehrenprogramme“ – Učební programy.
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou mladiství pachatelé ve věk 15 – 18 let, kterým bylo soudem nebo státním
zastupitelstvím uloženo výchovné opatření v podobě povinné účasti v probačním programu. Jedná se o pachatele
ve věku, kdy se dotváří jejich osobnost, řeší problémy související s jejich uplatněním (pracovní kariéra,
partnerské vztahy, vztahy s rodiči, rozvíjení zálib apod.). Absolvování specializovaného učebního programu má
u mladistvého zvýšit pravděpodobnost snížení či zastavení jejich další kriminální kariéry. Program je v současné
době realizován v západočeském, jihočeském a pražském soudním kraji. Cílem projektu je rozšířit tento model
programu do dalších soudních okresů v ČR včetně vyškolení lektorů programu, kteří budou moci program
poskytovat. Česká verze portfolia programu je již vytvořena. Zastáváme názor, že i tento program by bylo možné
v případě potřeby modifikovat pro účely práce se specifickou skupinou pachatelů rasisticky motivovaných
trestných činů.

O realizaci a výsledcích uvedených projektů jsou průběžně informováni státní zástupci a
soudci prostřednictvím zpráv realizačních týmů a prostřednictvím jednotlivých středisek PMS.
V rámci všech těchto tří projektů také proběhly nebo probíhají prezentační semináře v jednotlivých
soudních okresech, na které jsou zástupci odborné justiční veřejnosti i dalších spolupracujících
institucí vždy zváni.
Důležitým předpokladem pro rozvíjení dalších činností PMS v oblasti vytváření programů
zaměřených na pachatele a oběti trestných činů s extremistickým podtextem je propojení a
zefektivnění spolupráce PMS s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími subjekty, zejména
sociálními a jinými službami a programy. Účelem této společné práce participujících subjektů je mj.
naplnění obsahu vládního opatření proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů, tj.
naplnění strategie boje proti extremismu. S ohledem na to, že střediska PMS vykazují pouze
výjimečnou zkušenost z práce s pachateli rasisticky motivovaných trestných činů (prozatím průměrně
necelých 0,5% případů z celkového počtu evidovaných případů), není prozatím možné předložit návrh
efektivního modelu práce s těmito pachateli. Jestliže nechceme pouze aplikovat zahraniční zkušenosti
18

V letošním roce bude ve spolupráci s organizací Partners Czech tento program rozšířen do většiny okresů
soudních krajů ČR. Obsah programu zahrnuje témata jak z oblasti trestního, tak i témata z oblasti rodinného,
pracovního a občanského práva. Součástí programu byly i bloky zaměřené na rozvoj sociálních dovedností
klientů. Program v rámci pilotáže absolvovalo celkem 24 mladistvých a mladých dospělých pachatelů, intenzita
docházky klientů do programu byla sedm osmihodinových výukových dnů a to vždy v sobotu s intervalem 1x za
dva až tři týdny. Z vyhodnocení vyplývá, že program úspěšně dokončilo v rámci Prahy 71,4 % klientů, Brna 72,7
% klientů a v Pardubicích 66,7 % klientů. Z hlediska dosažené úrovně právních znalostí prověřované u účastníků
programu po absolvování programu vyplývá, že 43,75 % účastníků dosáhlo úrovně velmi dobrých znalostí, 50
% účastníků dosáhlo úrovně dobrých znalostí a 6,25 % účastníků dosáhlo úrovně dostatečných znalostí
z oblasti práva.
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a způsob práce s pachateli trestné činnosti spojené s extremistickými projevy chování, je nutné
načerpat více vlastních zkušeností. Je třeba zdůraznit, že shromažďování zkušeností jednoznačně
předpokládá intenzivnější součinnost mezi středisky PMS a zejména policií a státními zástupci při
řešení těchto činů. Tento proces spolupráce probíhá již od roku 2002, kdy střediska PMS začala
systémově rozvíjet spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. V souvislosti s trestními kauzami
spojenými s extremistickými projevy chování, ke kterým v poslední době stále více dochází, PMS
usiluje o častější vstup do řešení těchto případů, a to zejména v přípravné fázi trestního řízení.
Skutečnost je prozatím taková, že ze strany policie, státních zástupců a soudců není příliš časté, že by
případy tohoto typu byly řešeny v součinnosti se středisky PMS.
Počty případů evidovaných Probační mediační službou v jednotlivých soudních krajích v letech 2005 -2006
Soudní
celkem z toho
Celkem Z toho
Kraje
případů s rasistickým případů s rasistickým
2005
podtextem
2006
podtextem
Praha

2215

6 (0,3%)

1879

2 (0,1%)

Středočeský

2415

11 (0,5%)

2326

4 (0,2%)

Jihočeský

2216

4 (0,2%)

1982

2 (0,1%)

Západočeský

3128

14 (0,4%)

2467

3 (0,1%)

Severočeský

3957

20 (0,5)

4024

10 (0,2%)

Východočeský

2609

2 (0,1%)

2384

1 (0,0%)

Jihomoravský

4455

8 (0,2%)

4621

8 (0,2%)

Severomoravský 5225

15 (0,3%)

4876

9 (0,2%)

Celkem ČR

80 (0,3%)

24 559

39 (0,2%)

26 220

3.3.2 Nejvyšší státní zastupitelství19
Tabulka č.1: Trestné činy spáchané z rasových, národnostních nebo jinak nenávistných pohnutek
v letech 2005 – 2006
Trestné činy rasově či jinak nenávistně motivované

Stíháno

Obžalováno

celkem osob

celkem osob

2005

294 (+46 ZPŘT)

264 (+45 ZPŘT)

2006

221 (+52 ZPŘT)

192 (+51 ZPŘT)

(v letech 2005 – 2006)

Tabulka č. 2: Celkový počet stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob v ČR v letech 2005– 2006
Rok
Stíháno obžalováno odsouzeno ZPŘT
2005
2006

86 992
81 743

75 206
70 477

67561
69 379

21 092
27 943

Tabulka č. 2 umožňuje srovnat sledované hodnoty, obsažené v tabulce č. 1, z hlediska celkového počtu osob stíhaných,
obžalovaných a osob, ohledně nichž bylo konáno zkrácené přípravné řízení, i osob, na něž byl podán návrh na potrestání za
rok 2005 a za rok 2006, včetně úhrnného počtu odsouzených osob.

Podíl všech rasově, národnostně či jinou nenávistí motivovaných trestných činů na celkovém
objemu kriminality byl v r. 2006, obdobně jako v r. 2005, poměrně minimální, nedosáhl 0,5%.
Skladba trestné činnosti nedoznala v r. 2006, ve srovnání s r. 2005, podstatných změn.
V r. 2006 byl zaznamenán mírný vzestupný trend u trestného činu podpory a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261 tr. z.. Z meziročního srovnání vyplývá, že
19

Statistika Nejvyššího státního zastupitelství, stejně jako statistiky soudní, má jiný horizont vykazování
než statistika policejní. Není pro ni rozhodná doba, kdy se skutek stal, ale kdy státní zástupce zpracoval
obžalobu, rozhodl o zastavení věci apod.
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u tohoto trestného činu došlo k nárůstu počtu stíhaných osob (o 6,8%) a k nárůstu obžalovaných osob
(o 6,2%). U všech ostatních sledovaných trestných činů byl zaznamenán pokles, a to mnohdy výrazný,
což dokládá níže uvedená tabulka.
Trestné činy z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek převážně páchali
sociálně narušené osoby, ve většině případů se jednalo o osoby mladistvé. Věkový průměr pachatelů
byl však někdy snížen i pod věkovou hranici trestní odpovědnosti. Podle sociálního složení se jednalo
převážně o pachatele s nízkým vzděláním, nízkými příjmy, bez sociálního zázemí. Většinou se jednalo
o méně závažné verbální či fyzické útoky, pachatelé byli výrazně ovlivněni davem, případně ovlivněni
i alkoholem.
Lze předpokládat, že bude pokračovat trend, který byl jen zčásti pozastaven v roce 2004, totiž
že od počátku tisíciletí tato forma kriminality nepřetržitě klesá.
V roce 2006 státní zastupitelství nadále postupovala podle pokynu obecné povahy č. 3/1995,
po jeho zrušení postupovala a postupují podle pokynu obecné povahy č. 4/2006, o postihu trestných
činů motivovaných národnostní, rasovou, politickou a náboženskou nesnášenlivostí, který nabyl
účinnosti dnem 1. října 2006. I tento pokyn má značný význam z hlediska ujasnění si této formy
trestné činnosti jako jedné z priorit státních zastupitelství i z toho pohledu, že této formě trestné
činnosti je i v oblasti procesu (tedy při výkonu dozoru, v řízení před soudem, při přezkoumávání věcí
v souvislosti s možností podat dovolání nebo vypracovat nástin stížnosti pro porušení zákona)
věnována maximální pozornost.
Přehled o stíhaných a obžalovaných osobách
pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných pohnutek
ČR

§ 196/2
§ 196/3
§ 198
§ 198a
§ 219/2g
§ 221/2b
stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal.

74
67
2005
2006
48
45
+/- 2005 -35,1% -32,8%

ČR

0
0
0%

0
90
81
0
58
50
0% -35,6% -38,3%

3
2
3
3
18
18
3
1
0
0
11
11
0,0% -50,0% -100,0% -100.0% -38,9% -38,9%

§ 222/2b
§ 235/2f
§ 257/2b
§ 260
§ 261
§ 261a
stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal.

7
7
2005
2006
3
3
+ /- 2005 -57,1% -57,1%

0
0
0
0
0,0% 0,0%

2
2
0,0%

2
23
18
2
16
11
0,0% -30,4% -38,9%

73
78
6,8%

65
1
1
69
2
0
6,2% 100,0% -100,0%

3.4 Ministerstvo obrany
V roce 2006 bylo pokračováno v realizaci úkolů v souladu se schválenou „Koncepcí prevence
sociálně nežádoucích jevů na období 2005 - 2009“ . Tato koncepce definuje základní východiska
a směry, stanovuje priority a úkoly prevence sociálně nežádoucích jevů (dále jen SNJ) v celé šíři, což
se týká i extremismu, rasismu, xenofobie, islamofobie a antisemitismu. Realizace této koncepce je
zajištěna interním normativním aktem – rozkazem ministra obrany č. 20 z 15. 8. 2005 Prevence
sociálně nežádoucích jevů a úkolovým listem ministra obrany č. 190/2004-8764. Tímto úkolovým
listem byla přijata další vhodná preventivní opatření směrem k problematice rasismu nebo xenofobie,
především v souvislosti s romským etnikem. K řešení otázek prevence SNJ v resortu MO je zřízena
Resortní komise pro prevenci SNJ, což je kolektivní, poradní, koordinační a iniciující orgán ministra
obrany.
Programy prevence SNJ jsou zapracovány do „Koncepce vzdělávání personálu resortu MO,
výstavby a rozvoje vojenského školství na rok 2006 - 2011“, resp. do přílohy k této koncepci „Systém
vzdělávání o lidských právech a výchovy k nim“.
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V oblasti vzdělávání byly vytvořeny programy pro lektorský sbor vojenských škol
a výcvikových zařízení a pro metodiky prevence SNJ útvarů a zařízení, jako např. výukový blok
Radikalismus a jeho projevy, v němž byla obsažena témata – „rasismus“, „nacionalismus“,
„extremismus a současnost“, „antisemitismus“, „romská problematika, historie a současnost“. Na
Univerzitě obrany byl v uplynulém roce realizován tří semestrální kurz lektorů prevence SNJ, který
absolvovalo 13 lektorů. Problematika národnostních menšin, jejich postavení ve společnosti, včetně
negativních projevů, jakými jsou nacionalismus, rasismus či xenofobie, byla zařazena do osnov
jednotlivých ročníků vojenských středních škol v předmětu „Občanská nauka a základy společenských
věd“. Problém rasové nesnášenlivosti byl vysvětlován i v rámci výuky SNJ v předmětu
„Management“. Pro vojáky v základním výcviku byl zpracován a distribuován soubor základních
informací z této oblasti tzv. „Manuál prevence SNJ“.
Rovněž Vojenská policie (VP) věnovala při své preventivní činnosti v uplynulém roce otázce
extremismu, rasismu a xenofobie pozornost, která odpovídala nebezpečnosti tohoto problému v české
společnosti. Tématika rasismu a xenofobie je trvale zařazena do programů besed a přednášek pro nově
příchozí vojáky. V programech byly zohledněny i výsledky posledního kontinuálního
reprezentativního výzkumu Vojenský profesionál 2004, který upozornil na stále přetrvávající
uvažování v předsudcích; v roce 2006 nebyl takovýto výzkum realizován.
Za účelem včasného odhalování signálů o páchání trestné činnosti pokračovala úzká
spolupráce mezi Vojenskou policií, velitelskými orgány, komisemi pro prevenci SNJ, Otevřenou
linkou Kanceláře MO a pracovníky Inspekce ministra obrany (IMO).
Problémy extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu, resp. jejich kontrolou a případným
řešením se zabývá Hlavní inspektor ochrany lidských práv, který působí na IMO. V hodnoceném
období se na hlavního inspektora neobrátil žádný zaměstnanec se stížností na porušení lidských práv
v důsledku rasové či jiné diskriminace. Lze rovněž konstatovat, že v posledních letech, což platí i pro
rok 2006, IMO nezaznamenala stížnost na diskriminační jednání z důvodu rasy nebo etnické
příslušnosti. Z rozhovorů vedených při inspekčních kontrolách rovněž nevyplynula žádná negativní
zkušenost zaměstnanců směřující k porušení práv z důvodu rasy nebo barvy pleti.
Z hlediska represivní činnosti je důležité uvést, že projevy extremismu, rasismu a xenofobie se
v Armádě České republiky vyskytovaly v minulosti jen sporadicky. V letech 2002 až 2005 Vojenská
policie šetřila šest trestných činů extremisticky motivovaných. V roce 2006 se vyskytl pouze jeden
případ šetřený Policií ČR bez součinnosti s Vojenskou policií. Dopustil se ho voják z povolání
v civilním prostředí a mimo službu.

3.5 Preventivní aktivity
3.5.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast kurikulární
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání (dále RVPZV), který stanoví rozsah povinného učiva. V souladu s RVPZV školy
zpracovávají své vlastní pedagogické dokumenty - školní vzdělávací programy. Výuku dle výše
uvedeného RVPZV školy zahájí od 1.9.2007.20 Problematika lidských práv, multikulturního
vzdělávání a výchovy k toleranci je explicitně obsažena ve vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“,
zaměřené na utváření pozitivních občanských postojů, upevňování žádoucí hodnotové orientace a
integraci znalostí a dovedností z různých oborů, především humanitních. Rozvíjí vědomí přináležitosti
k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence
rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv
a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí. Vzdělávací oblast „Člověk a společnost“
zahrnuje obory dějepis a výchova k občanství a zároveň se promítá i do ostatních vzdělávacích oblastí
a do celého života školy. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast „Člověk a jeho svět“,
který přibližuje „svět společnosti“ žákům 1. stupně základní školy. Průřezová témata reprezentují v
20

Úplný text RVP ZV je zveřejněn na www. msmt.cz.
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RVPZV aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa a stávají se důležitou a nedílnou
součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání a
pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.V základním vzdělávání
vyčleňujeme tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální
výchova, Mediální výchova.

Oblast vzdělávání učitelů
MŠMT udělilo akreditaci Památníku Terezín a Vzdělávacímu a kulturnímu centru Židovského
muzea v Praze, která jsou jedinečnými vzdělávacími institucemi s výhradním oprávněním organizovat
semináře pro učitele základních a středních škol k tématice holocaustu a antisemitismu. Semináře se
konají od roku 2001, speciální seminář pro učitele základních a středních škol „Jak vyučovat o
holocaustu" financuje ministerstvo školství a finančně se spolupodílí i na mezinárodních
konferencích.K 31. prosinci 2006 bylo proškoleno cca 2000 učitelů, kteří jsou po absolvování
semináře vyškolenými metodiky pro výuku o holocaustu v základních a středních školách v ČR.
MŠMT participuje na činnosti Koordinační komise k problematice diváckého násilí a
nevhodného chování při sportovních utkáních, zejména při fotbalových zápasech. V r.2006 se podílelo
na zpracování Národní zprávy ČR k diváckému násilí za období červen 2005 – květen 2006.
Ve dnech 24. 4. - 25. 4. 2006 zorganizovalo MŠMT ve spolupráci se školskou komisí Rady
Evropy v Praze III. seminář ministrů školství Rady Evropy a zemí Evropské kulturní konvence pod
názvem: „Jak se učit historické paměti prostřednictvím kulturního dědictví - včera, dnes a zítra“
(Teaching Remembrance: Cultural Heritage – Yesterday, Today and Tomorrow). Této akce se
zúčastnilo 50 delegací vedených ministry školství členských zemí Rady Evropy a Evropské kulturní
konvence nebo jimi jmenovanými zástupci. Přítomni byli také představitelé zemí, které mají u Rady
Evropy statut pozorovatele, tzn. Izraele, Kanady, Mexika, Japonska a USA. Návrh programu semináře
byl vypracován mezinárodní pracovní skupinou jmenovanou Radou Evropy, jejímiž členy byli
zástupci MŠMT a experti z České republiky. Účastníci ocenili systém a kvalitní odborné vzdělávání
českých učitelů a aktivity, které MŠMT v rámci výuky o holocaustu podporuje.
V roce 2006 nabídl Institut pedagogicko-psychologického poradenství učitelům seminář
Extremismus jako vzdělávací riziko- prevence a pomoc a Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci připravila 11. Letní školu na téma „Výchova k občanství v rámci školních
vzdělávacích programů se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti“. Letní
školy se zúčastnilo cca 120 učitelů základních a středních škol.
Ochrana dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy
MŠMT zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 343 Strategii prevence
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období 2005-2008 (dále
Strategie). Základními cíli Strategie na období 2005-2008 je výchova ke zdravému životnímu stylu,
rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zkvalitnění koordinace a kontroly specifické primární
prevence napříč resorty a dosažení vyšší kvality a efektivity prováděných programů. MŠMT
každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje cca 20,5 mil. Kč na „Programy na podporu aktivit v oblasti
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství“.

Oblast dotační
Dotační programy MŠMT
Program státní podpory práce s dětmi a mládeží
V rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží byly na oblast zabezpečení volného
času dětí a mládeže poskytnuty finanční prostředky ve výši cca 170 mil. Kč.
Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
MSMT vyhlašuje program v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin.V roce 2006 MŠMT finančně podpořilo 53 projektů ve výši 13 587 124 Kč.
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Program na podporu integrace romské komunity
MŠMT každoročně vyhlašuje program se zaměřením na podporu vzdělávání romských žáků a
studentů, na vzdělávání učitelů romských žáků, na předškolní přípravu romských dětí a na realizaci
volnočasových a zájmových aktivit pro romské děti a mládež. V roce 2006 MŠMT poskytlo dotaci na
56 projektů ve výši 12 611 374 Kč.
Podpora romských žáků středních škol
Cílem uvedeného programu je podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám
způsobují náklady spojené se středoškolským studiem značné finanční potíže.Prostředky jsou určeny
na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v těchto položkách: školné, stravné, ubytování,
cestovné, školní potřeby a učebnice, ochranné pomůcky. V roce 2006 MŠMT podpořilo 3 237 žádostí
ve výši 13 870 500 Kč.
Rozvojový program ve vzdělávání „Asistent pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním
Program je určen právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, subjektům zřizovaných
registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy.
Evropské sociální fondy - ESF
MŠMT iniciovalo v r. 2006 v rámci programu OP RLZ na úrovni opatření 3.3.1.
Zkvalitňování vzdělávání na školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve
vzdělávání Projekt SIM – Střediska integrace menšin

3.5.2 Ministerstvo kultury
Oblast regionální a národnostní kultury
Role Ministerstva kultury v boji s extremismem, rasismem a xenofobií spočívala v r. 2006,
stejně jako v předchozích letech, především v oblasti prevence. Prostřednictvím dotačních programů
Ministerstvo kultury podporovalo některé kulturní akce a činnosti, jejichž cílem bylo kultivovat
společnost zejména cestou poznávání kultur různých národností a etnických skupin. Jednalo se
zejména o takové akce, které byly zahrnuty do dotačních programů, především do programu na
podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, na podporu
integrace cizinců žijících v České republice a na podporu integrace příslušníků romské komunity.
Prolínáním kultur dochází k vzájemnému poznání, obohacení a pochopení, což může vést ke snižování
projevů xenofobie či rasismu. Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, stejně jako
v roce předchozím, pokračovala ve smyslu Strategie účinnější státní podpory kultury v České
republice (kulturní politiky), schválené usnesením vlády ČR ze dne 28. dubna 1999 č. 401,
aktualizované usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 40.
V roce 2006 vyhlásilo Ministerstvo kultury již pošesté dotační program na podporu integrace
cizinců žijících v České republice.21
V roce 2006 bylo předloženo 34 projektů, přičemž mezi žadateli opět převažovala občanská
sdružení. Státní dotace byla udělena 22 projektům v celkové výši 2 500 000 Kč. Jednalo se o projekty
různého obsahu a rozsahu a řada z nich navazovala na projekty podpořené v předminulém a minulém
roce. Tyto projekty patřily ve vztahu k případné prevenci rasismu, xenofobie a extremismu
k nejvýznamnějším.
21

Jeho realizace vyplývá (kromě výše uvedeného usnesení vlády č. 40/2001) z usnesení vlády ze dne 11.
prosince 2000 č. 1266 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu
Koncepce integrace cizinců žijících na území České republiky. V rámci tohoto programu jsou podporovány
nejrůznější typy kulturních a kulturně-vzdělávacích aktivit i aktivity zaměřené na náboženství. Obsahem
projektů může být mj. publikační a dokumentační činnost, výroba kinematografických děl, rozhlasových a
televizních pořadů a také multietnické kulturní akce. Projekty jsou určeny nejen samotným cizincům, ale i
majoritní společnosti, neboť lze předpokládat, že rozšiřování znalostí o kulturách jiných etnik a přiblížení jejich
odlišností vede k odbourávání předsudků a k překonávání xenofobních a rasistických postojů.
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Velkou důležitost pro rozvoj etnické kultury, ale i pro výchovu multikulturní společnosti
směřující k odbourávání předsudků, rasismu a xenofobních postojů, má dotační program Podpora
integrace příslušníků romské komunity.
V r. 2006 se do konkurzu na podporu integrace příslušníků romské komunity přihlásilo celkem
33 žadatelů s 38 projekty. Většina žadatelů měla status občanských sdružení, ale zúčastnily se
i církevní organizace, obecně prospěšné společnosti a společnosti s ručením omezeným. Celkem bylo
podpořeno 23 projektů, přičemž byla rozdělena částka ve výši 2 000 000 Kč.

Oblast církví a náboženských společností
Ministerstvo kultury v roce 2006 v rámci své agendy registrace církví a náboženských
společností a svazů církví a náboženských společností a evidence církevních právnických osob
nezaznamenalo žádné problémy s extremistickými či rasistickými projevy registrovaných či
evidovaných subjektů nebo jejich představitelů.
V roce 2006 nebyla registrována žádná nová církev ani náboženská společnost. Návrh na
registraci podaly následující církve a náboženské společnosti:
 Buddhismus Diamantové cesty linie Kagjü;
 Višva Nirmala Dharma
 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v Karlových Varech,
ve farnosti s chrámem svatých apoštolů Petra a Pavla
V těchto třech kauzách žádostí o registraci nebylo do konce r. 2006 ukončeno správní řízení.
V rámci registračního správního řízení Ministerstvo kultury zjišťuje informace o případných
extremistických, xenofobiích, rasistických či jiných podobně nebezpečných projevech skupin
ucházejících se o registraci.
K ochraně společnosti před sektami slouží zejména ustanovení § 5 zákona č. 3/2002 Sb., o
svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění, které stanoví podmínky
zabraňující působení nebezpečných náboženských skupin snažících se manipulovat s lidmi, vyvíjet na
ně nátlak, využívat jejich slabosti a závislosti apod. Podmínky uvedené v ustanovení § 5 jsou závazné
nejen pro registrované subjekty, ale i pro náboženská společenství, která na Ministerstvu kultury
registrovaná nejsou.
Činnost neregistrovaných náboženských skupin Ministerstvo kultury nesleduje. Není
oprávněno monitorovat ani činnost registrovaných církví a náboženských společností. Je však povinno
reagovat na veškeré podněty, které by dokládaly jejich nebezpečnou protizákonnou činnost, a to
nejprve výzvou k jejímu odstranění. Jestliže však i nadále v této činnosti církev nebo náboženská
společnost pokračuje, Ministerstvo kultury zahájí řízení o zrušení její registrace.

Oblast médií a audiovize
Z hlediska kompetencí odboru médií a audiovize nedošlo v roce 2006 v oblasti této
problematiky na území České republiky k žádné legislativní změně.
Oblast ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Výchovu a vzdělávání směřující k etnické a náboženské toleranci s cílem eliminovat řadu
negativních společenských jevů, souvisejících s extremismem, zejména rasismus a xenofobii, měla
v roce 2006 na programu řada muzeí a galerií.
Programově se touto problematikou zabývaly Muzeum romské kultury, Památník Terezín,
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní galerie Sbírka mimoevropského umění (příspěvkové organizace Ministerstva kultury) a Židovské muzeum
v Praze (sdružení právnických osob), jehož zakladateli jsou Ministerstvo kultury a Federace
židovských obcí v ČR.
Památník Terezín
a) zajišťoval podporu studia problematiky holocaustu odborníky z muzeí, galerií a dalších
kulturních institucí a zařízení,
b) zabezpečoval podporu vzdělávacích aktivit v oblasti holocaustu, zajišťovaných muzei,
galeriemi a dalšími kulturními organizacemi pro širokou veřejnost, zejména pro mládež.
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Rok 2006 byl rokem 100. výročí založení Židovského muzea a všechny kulturní akce v ČR
související s tímto výročím byly zahrnuty do celostátního projektu „Rok s židovskou kulturou“, který
měl záštitu nejvyšších představitelů kulturního a politického života státu.
Oblast umění a knihoven
Aktivity v oblasti umění a knihoven, podporované Ministerstvem kultury, mají k dané
problematice vztah pouze nepřímý. Podporovány jsou takové činnosti, které mají přispívat ke kultivaci
osobnosti, podporovat kulturní dialog i vzájemné poznání odlišných kultur. Nejen vedle speciálních
dotačních programů (tj. podpora příslušníků národnostních menšin, podpora, rozšiřování a přijímání
informací v jazycích národnostních menšin, podpora integrace cizinců a podpora romské komunity),
ale i v dotačním řízení, které je zaměřeno na podporu profesionálního umění, jsou poskytovány
finanční příspěvky na realizaci kulturních aktivit, které mohou napomoci ke snižování negativních
společenských jevů.
Usnesením ze dne 31. května 2006 č. 676 schválila vláda Koncepci účinnější podpory umění
na léta 2007 – 2013. Jejím cílem je zajistit podmínky pro svobodné tvůrčí vyjadřování a prezentaci
uměleckých děl, včetně jejich kritické reflexe, a zpracování a uchování těchto děl jako kulturního
bohatství pro další generace.

3.5.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Legislativní oblast
V roce 2006 byl dne 14.3.2006 schválen zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách s
účinností od 1.1.2007. Tento zákon je základní legislativní úpravou pro poskytování sociálních služeb
v ČR. V rámci zákona jsou vymezeny jednotlivé druhy sociálních služeb, podmínky pro jejich
poskytování (tzv. standardy kvality sociálních služeb) a financování, práva a povinnosti poskytovatelů
sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb a působnost orgánů veřejné správy v oblasti sociálních
služeb.
Zákon o sociálních službách je dále rozpracován vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení tohoto zákona, schválenou dne 15.11.2006, a to s účinností od 1.1.2007.

Komise ministra práce a sociálních věcí pro integraci cizinců
V roce 2006 spočívala činnost Komise zejména v aktivitách odborných konzultačních skupin
(dále jen OKS). OKS koncepční a legislativní se zabývala zejména problematikou přístupu cizinců ke
vzdělávání a školským službám, přičemž vypracovala podnět k této problematice. OKS pro statistiku a
výzkum se zabývala zejména návrhem na vytvoření komplexního monitorovacího systému integrace
cizinců na území ČR, který by zahrnoval jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele. OKS pro nestátní
neziskové organizace, regiony a sociální partnery se, mimo jiné, zabývala dopady nového zákona o
sociálních službách, problematikou dostupnosti školských služeb pro žáky - cizince z třetích zemí,
školní docházkou dětí nelegálně pobývajících cizinců, vytvářením systému výuky a zkoušek z češtiny
pro cizince žádající o trvalý pobyt, zajištěním informovanosti cizinců a jejím řešením. K aktuálním
problémům v souvislosti s realizací Koncepce integrace cizinců byly v rámci této OKS uspořádány
semináře pro nestátní neziskové organizace a pro krajské koordinátory integrace cizinců. V rámci ad
hoc OKS ke zmapování potřeb studií a výzkumů cizinců a jejich komunit vznikl seznam materiálů,
vztahujících se k integraci cizinců „Doporučené materiály - Integrace cizinců“ a bylo projednáváno
jeho zveřejnění. 22
Podobně jako v předchozích letech podpořilo ministerstvo práce a sociálních věcí i v roce
2006 řadu projektů nestátních neziskových organizací. V Programu podpory aktivit na integraci
cizinců bylo podpořeno bylo celkem 19 projektů částkou 9000 tisíc Kč. Projekty byly tématicky
zaměřeny např. na prevenci intolerance, rasismu a diskriminace cizinců, na asistenci cizincům při
jednání na úřadech, na informační, osvětové a vzdělávací aktivity, na zvýšení kvalifikačních
kompetencí směřujících ke vstupu cizinců na trh práce, na integraci zranitelných skupin imigrantů,
zejména žen a dětí, na zvýšení informovanosti o vztazích mezi muži a ženami a o postavení žen ve
společnosti ČR a na rozvoj vztahů mezi komunitami, tj. na podporu rozvoje vztahů a vzájemného
22

viz usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006
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porozumění a podpory mezi komunitami jak cizinců navzájem, tak mezi majoritní společností v ČR a
cizinci, a na zvýšení informovanosti majority o podmínkách a problematice života cizinců v ČR.
Integrace – tedy začlenění cizinců do společnosti – je podmínkou zachování sociální
soudržnosti ve společnosti a dosažení sociální i ekonomické nezávislosti cizinců; zároveň je účinnou
prevencí sociální exkluze cizinců a vytváření uzavřených etnických komunit i nástrojem ke snižování
bezpečnostních rizik v souvislosti s migrací. Za prioritní aspekt integrace cizinců je považována
znalost jazyka hostitelské země. Z uvedených důvodů, a také vzhledem k připravované novele zákona
o pobytu cizinců, která předpokládá prokazování znalosti českého jazyka jako jedné z podmínek pro
povolení trvalého pobytu, obsahovala aktualizovaná Koncepce integrace cizinců řadu úkolů a opatření
směřujících k vytvoření systému výuky a zkoušek z češtiny pro cizince.23
Ke zvýšení kompetencí pracovníků státní správy přicházejících do pracovních kontaktů
s cizinci byl uspořádán seminář interkulturního vzdělávání jak pro zaměstnance MPSV, tak pro
zástupce dalších ministerstev v Komisi. Ke sdílení informací a zkušeností na poli integraci cizinců
slouží webová stránka MPSV www.cizinci.cz určená prioritně pracovníkům státní správy, ale i
samosprávám, nestátním neziskovým organizacím a dalším zájemcům. Pro zvýšení informovanosti
cizinců vydalo MPSV Informační publikaci pro cizince, a to v pěti jazykových verzích.

Dotační programy
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další kolo svého dotačního řízení pro rok 2006,
v rámci kterého byly doposud podpořeny projekty zaměřené na sociální prevenci a prevenci
kriminality v celkové částce 262 211 390 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dále dne 6.9.2005 vyhlásilo druhou výzvu na předkládání
projektů v rámci grantového schématu (GS) Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření
2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, na dva programy
podpory:
 Vzdělávání - Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 Integrace specifických cílových skupin
V rámci této druhé výzvy byly v průběhu roku 2006 podpořeny projekty v celkové částce 147 957 056
Kč
V roce 2006 byly podpořeny projekty:
Program podpory 1 – Vzdělávání:
Bylo podpořeno 30 projektů o celkové částce: 108 764 839 Kč.
Program podpory 2 – Integrace specifických cílových skupin:
Za specifické cílové skupiny se v rámci tohoto Grantového schématu považují především:
oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi, osoby po
výkonu trestu, osoby bez přístřeší, etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí
včetně imigrantů.
Bylo podpořeno 5 projektů o celkové částce: 39 192 217 Kč.
Dne 23.5.2006 vyhlásilo MPSV třetí výzvu k předkládání projektů v rámci grantového
schématu (GS) Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 2.1 – Integrace specifických
skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, na dva programy podpory, jejichž zaměření je
totožné s programy vyhlášenými v rámci druhé výzvy:
Vzdělávání - Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb
Integrace specifických cílových skupin
V rámci této druhé výzvy byly v průběhu roku 2006 podpořeny projekty v celkové částce
155 298 705 Kč.
V roce 2006 byly podpořeny projekty:
Program podpory 1 – Vzdělávání:
Bylo podpořeno 36 projektů o celkové částce: 106 547 858 Kč.
23

Tyto úkoly byly uloženy příslušným ministerstvům, a to Ministerstvu vnitra, Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy a Ministerstvu práce a sociálních věcí.
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Program podpory 2 – Integrace specifických cílových skupin:
Bylo podpořeno 9 projektů o celkové částce: 48 750 847 Kč.
Celkem v rámci dotačních programů (státní dotace i dotace EU) podpořilo MPSV v roce 2006
projekty v oblasti sociální prevence, prevence kriminality a v oblasti vzdělávání v celkové částce: 565
467 151 Kč.

IV. Hodnocení ČR na mezinárodním fóru v roce 2006 z
hlediska potírání extremismu, rasismu a antisemitismu
4.1 Aktivity Ministerstva zahraničních věcí
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2006, v rámci průběžného plnění úkolu uloženého
usnesením vlády č. 720 ze dne 14. července 1999, informovali ministr zahraničních věcí, zástupci
Ministerstva zahraničních věcí i zastupitelské úřady ČR v zahraničí své partnery a mezinárodní
instituce o opatřeních přijímaných v ČR k postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky
motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové diskriminace ve společnosti.
Ministerstvo zahraničních věcí aktivně sledovalo rovněž vývoj zahraniční extremistické scény.
Zastupitelské úřady k tomuto tématu zpracovávají každoročně informační materiál, který slouží mimo
jiné také jako cenný zdroj informací pro Policii ČR. Ministerstvo zahraničních věcí se také podílelo
na tvorbě každoročně vydávaných zpráv (Informace o problematice extremismu na území ČR, Zpráva
o situaci národnostních menšin v ČR, Zpráva o stavu romských komunit).

4.2 Hodnocení České republiky mezinárodními organizacemi
z hlediska dodržování lidských práv
4.2.1 Organizace spojených národů (OSN)
Na základě čl. 9 Úmluvy o odstranění rasové diskriminace a v souladu se závěrečnými
doporučeními Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace k páté periodické zprávě o
plnění závazků plynoucích z této úmluvy, byla dne 4. ledna 2006 Českou republikou za období
od 1. června 2002 do 31. března 2005 předložena šestá a sedmá periodická zpráva o plnění závazků
plynoucích z Úmluvy o odstranění rasové diskriminace.24
Dne 17. srpna 2006 proběhlo v sídle OSN v New Yorku projednání Třetí periodické zprávy
o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen.
Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky Výboru pro odstranění diskriminace žen za období
1999-2003. Delegace, kterou vedl náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. Čestmír Sajda,
byla složena ze zástupců a zástupkyň Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Stálé mise ČR při OSN v New
Yorku a sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva. Situace žen příslušných k národnostním
menšinám, zejména romských žen, tvořila součást jednání.

24

K tomu podrobněji Kapitola III Nejvýznamnější aktivity státních orgánů v roce 2006, 3.1 Vláda ČR (Obhajoba
Šesté a sedmé periodické zprávy o plnění Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace)
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4.2.2 Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie (EUMC)25
Příprava přeměny EUMC v Agenturu Evropské unie pro základní práva (European
Union Agency for Fundamental Rights)
Po celý rok 2006 pokračovala jednání o přeměně Evropského monitorovacího střediska
rasismu a xenofobie na Agenturu Evropské unie pro základní práva. Nařízení, kterým se rozšiřuje
mandát střediska a zřizuje Agentura Evropské unie pro základní práva, přijala Rada EU na svém
zasedání ve dnech 4. a 5.12.2006.26 O rozšíření mandátu Evropského monitorovacího střediska
rasismu a xenofobie sídlícího ve Vídni rozhodli zástupci členských států zasedajících v Evropské radě
v prosinci 2003. Hlavním úkolem Agentury bude poskytování pomoci a odborných znalostí institucím
a jiným orgánům EU, jakož i členským státům v souvislosti s implementací práva EU. Agentura tak
bude především konzultativním orgánem a nebude mít mandát k prošetřování individuálních stížností,
ani jakoukoliv regulatorní nebo rozhodovací pravomoc. Strukturu Agentury tvoří ředitel, správní rada,
výkonná rada a vědecký výbor. Vedle toho bude Agentura, podobně jako dosud Středisko, využívat síť
národních styčných úředníků. Prostředkem pro spolupráci Agentury s občanskou společností se stane
tzv. platforma pro základní práva – jedná se o síť spolupracujících organizací a institucí nevládního
sektoru, např. nevládních organizací, církví nebo akademických pracovišť.

Seminář k dokumentu EK „Rámcové rozhodnutí o boji s rasismem a xenofobií“
Ve dnech 20. – 22. června 2006 se uskutečnil ve Vídni, pod záštitou Evropské komise a
Rakouského předsednictví EU Seminář k „Rámcovému rozhodnutí o boji s rasismem a xenofobií“
(dále jen RR), pořádaný Evropskou komisí a EUMC. Ze semináře vyplynulo, že problematika
extremismu, rasismu a xenofobie patří i nadále mezi priority EU. Rakouské předsednictví EU oživilo
na tomto fóru návrh RR, obnovení diskuse nad tímto dokumentem podpořil rovněž Franco Frattini. Ze
závěrů semináře vyplynulo, že v rámci EU bude kladen zvýšený důraz na průběžný monitoring
projevů extremismu, rasismu, antisemitismu a xenofobie, ale i islámofobie. Hodnocení České
republiky vyznělo v podstatě pozitivně. Byla zmíněna v rámci dobré praxe ve spojitosti se zavedením
statistických údajů k projevům antisemitismu do ESSK Policejního prezidia ČR. Byla rovněž zmíněna
mezi 9 unijními státy, které mají dobrý mechanismus sběru dat pro registraci rasistických incidentů a
mají tuto problematiku zabezpečenou na dobré úrovni.
Ke znovuotevření diskuse nad návrhem dokumentu EK „Rámcové rozhodnutí o boji
s rasismem a xenofobií“ přistoupilo německé předsednictví EU. Jeho cílem je harmonizovat právní
nástroje států EU tak, aby šíření rasismu a xenofobie bylo stejně trestně postižitelné ve všech státech
EU bez rozdílu. Rámcové rozhodnutí je zohledněno v tzv. osmnáctiměsíčním programu
německého, portugalského a slovinského předsednictví EU.

Výroční zpráva za rok 2006
Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie vydalo Výroční zprávu za rok 2006,
která se, mimo jiné, věnuje i rasově motivovanému násilí a kriminalitě. Zpráva uvádí výčet trestných
činů, které se vztahují na rasově motivované násilí, přehled statistických údajů a vydávaných zpráv či
existujících programů na podporu boje proti těmto jevům.

4.2.3 Rada Evropy (RE)
Výbor ministrů přijal na svém 958. zasedání dne 15. 3. 2006 rezoluci o plnění Rámcové
úmluvy na ochranu národnostních menšin v ČR. ČR je pozitivně hodnocena za revizi Koncepce
integrace romských komunit i za doplnění legislativy v oblasti ochrany národnostních menšin při
používání menšinových jazyků či za právní zakotvení účasti zástupců menšin na rozhodovacích
procesech na ústřední, krajské či místní úrovni. Zároveň je však vyzývána k přijetí
25

Od 1. března 2007 se Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie transformovalo v Agenturu
Evropské unie pro základní práva (EU Agency for Fundamental Rights (FRA).
26
Nařízení Rady (ES) č.168/2007 ze dne 15.února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
bylo publikováno v Úředním věstníku EU L 53 ze dne 20.2.2007, str. 1 – 14.
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antidiskriminačního zákona, zajištění účinné implementace příslušné legislativy na místní úrovni a
zvýšení nasazení v boji proti rasisticky motivovaným trestným činům.27
Na 956. zasedání Výboru delegátů ministrů dne 15. února 2006 byla představena Zpráva
komisaře Rady Evropy pro lidská práva Alvara Gil-Roblese k situaci Romů, Sinti a kočovníků
v oblasti lidských práv v Evropě. Zpráva byla zpracována za období let 1999 až 2005 a poukazuje na
nejvážnější problémy v zemích, kde jsou menšiny Romů, Sinti a ostatních kočovníků zastoupeny.
Věnuje pozornost diskriminaci v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče či udělování
azylu. Co se týče extremismu, Zpráva obsahuje doporučení pro postup státních orgánů při vyšetřování
trestných činů s rasovým podtextem. Páchání rasově motivovaných trestných činů by mělo být
odsouzeno na vysoké politické úrovni, sankce za spáchání by měly být úměrné závažnosti trestného
činu a v případě potřeby je třeba zřizovat speciální vyšetřovací týmy pro odhalování rasově
motivované trestné činnosti. Důraz by měl být kladen i na výcvik policistů v oblasti lidských práv a
antidiskriminační legislativy a na zavedení programů pro nábor romských občanů do policejních řad.28
Ve dnech 10. – 12. ledna 2006 proběhla v ČR návštěva hodnotící mise Rady Evropy, která
měla za úkol zmapovat plnění doporučení komisaře Rady Evropy pro lidská práva Alvara Gil-Roblese
učiněná ve zprávě z jeho návštěvy ČR v roce 2003. Zpráva se, mimo jiné, věnuje rasově
motivovanému násilí, jež v ČR stále přetrvává, nicméně počet trestných činů v této oblasti je nízký.
Kladně je hodnoceno zavedení Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a
etnickým menšinám.

4.2.4 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Česká republika poskytla podklady ke zprávě OBSE/ODIHR „Combating Hate Crimes in the
OSCE Region“. Zpráva byla zpracována na základě rozhodnutí Rady ministrů OBSE, která v roce
2004 pověřila Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), aby se zabýval problematikou
incidentů spojených s nenávistnými projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie.29 ČR přispěla na
činnost Kontaktního místa pro Romy a Sinti částku 10 tis. EUR.

4.2.5 Evropská síť proti rasismu (European Network Against RacismENAR)
ENAR tvoří síť evropských nevládních organizací zaměřených na potírání rasismu, xenofobie,
antisemitismu a islámofobie ve všech členských státech EU. Zabezpečuje vzájemnou výměnu
informací, plní lobbystické funkce ve vztahu k politické sféře a unijním orgánům. Její členskou
základnu tvoří přibližně 600 organizací. V České republice jsou členy ENAR-u následující subjekty:
Dženo, Liberecké romské sdružení, Liga lidských práv, Občanské sdružení přátel Milovic, OS Fórum
Ukrajinců ČR a Romodrom. Tyto organizace vydaly v r. 2006 příručku Potírání rasismu v České
republice“. Kriticky se v ní vyjádřily např. ke školnímu zákonu, selhávání příslušníků Policie ČR či
nepřijetí antidiskriminačního zákona.

4.2.6 U.S. State Department
Dne 6. března 2007 byla zveřejněna každoroční zpráva Ministerstva zahraničních věcí USA
hodnotící situaci v oblasti lidských práv ve světě. Problematice extremismu, rasismu a antisemitismu
se věnuje Zpráva State Departmentu USA o situaci v České republice v roce 2006. Zpráva pozitivně
hodnotí zvyšování povědomí policie a státních zastupitelství o rasově a etnicky motivovaných
trestných činech a zařazování této problematiky do vzdělávacích programů, dále pak sběr statistických
dat o obětech trestných činů a výzkum antiextremistických strategií. Přesto však konstatuje, že
efektivita vyšetřování rasově a etnicky motivovaných trestných činů zůstává mnohdy nízká. Zpráva
zmiňuje také úsilí vlády o rozšíření policejních řad o příslušníky národnostních menšin. Dále věnuje
27

Text rezoluce (CMN(2006)2) je k dispozici na webových stránkách Rady Evropy www.coe.int.org
Zpráva je dostupná na na webových stránkách Rady Evropy www.coe.int.org
29
Dokument je dostupný na internetové adrese www.osce.org
28
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pozornost právní úpravě boje proti projevům extremismu, rasismu a antisemitismu a činnosti policie a
státních orgánů při jejich potírání. Uvádí konkrétní případy zásahů policie proti koncertům a jiným
akcím krajně pravicových uskupení propagujících neonacistické myšlenky a věnuje se individuálním
případům projevů extremismu, rasismu a antisemitismu, které jsou projednávány českými soudy.
Rovněž konstatuje, že v ČR došlo v uplynulém roce k několika antisemitským incidentům a zmiňuje
se o zvýšeném stupni bezpečnostních opatření ohledně údajně plánovaného útoku na židovskou
synagogu v Praze.
Co se týče situace romských komunit, zpráva se věnuje především problematice existence
romských ghett a činnosti místních orgánů při řešení situace romských rodin v oblasti bydlení,
problematice vysokého počtu romských dětí nezařazených do hlavního vzdělávacího proudu a
problematice sterilizací romských žen.

V. Situace ve středoevropském geopolitickém regionu
V roce 2006 se v Rakousku aktivizovaly pravicově extremistické organizace Svaz svobodné
mládeže (Bund Freie Jugend, BfJ,) a neonacistické Pracovní sdružení pro demokratickou politiku
(Arbeitsgemeinschaft für Demokratische Politik, AFP). BfJ má svou základnu v Horním Rakousku a
udržuje četné kontakty po celé Evropě, zvláště aktivní je v Německu a ve Švýcarsku, zaznamenána však byla
jeho účast na manifestacích krajní pravice v Belgii, příležitostně i v Maďarsku a Dánsku. V únoru 2006
uspořádal na území Rakouska spolu s extremistickým Východopruským landsmanschaftem mladých (Junge
Landsmanschaft Ostpreussen, - JLO) provokativní smuteční průvod za oběti tzv. spojeneckého leteckého teroru.
Organizace AFP rozvíjela kontakty s představiteli různých jiných pravicově extremistických organizací a byla
pořadatelem rozličných, xenofobně zaměřených akcí. Na přelomu let 2005/2006 se ve Vorarlbersku vysoce

aktivizovala tamní sekce organizace Blood & Honour, jejíž akcí, převážně koncertů, se účastnili také
extremisté ze Švýcarska. V březnu 2006 se v Braunau, na hranicích s Německem, uskutečnilo tajné
setkání pravicových extremistů (neonacistů a skinheadů) z Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemí
a ze Španělska. Cílem porady bylo vypracování plánu, jak narušit mistrovství světa v kopané. V r.
2005 byl v Rakousku zadržen a dne 20.2.2006 odsouzen ke třem rokům vězení za popírání holocaustu
David Irving, známý revizionista a celebrita pravicových extremistů. Před vánocemi 2006 byl
z vězení propuštěn, neboť mu soud trest nepodmíněný proměnil v trest podmíněný.
Ve spojitosti s levicově extremistickou scénou lze konstatovat, že pokračovala její
marginalizace, doposud nebyly překonány rozpory mezi anarchistickými a marxisticko-leninskými
skupinami. Rakouské předsednictví EU v první polovině r. 2006 se stalo pro levicové extremisty
příležitostí k protestům, zaměřeným zejména proti globalizaci. Největší demonstrace se uskutečnila ve
Vídni v průběhu návštěvy amerického prezidenta G. Bushe proti politice Spojených států amerických.
Pozornost byla věnována rovněž islámskému fundamentalismu a radikalismu. Přestože většina
rakouských muslimů je ve svých postojích umírněná a s fundamentalismem se neztotožňuje, byly i
v Rakousku zaznamenány mezinárodní kontakty na radikální extremistická hnutí. Muslimská
komunita je bezpečnostními složkami státu monitorována, ale zároveň probíhá diskuse mezi
představiteli ministerstva vnitra a rakouských muslimů, zaměřená především na prevenci.
V Maďarsku uspořádalo krajně nacionalistické a militantní Hnutí za lepší Maďarsko
demonstraci za odstranění památníku Rudé armády z náměstí svobody v centru Budapešti za účasti
stovek stoupenců krajní pravice. Požadovali, aby byl na tomto místě obnoven předválečný památník
tzv. Anti-Trianonu, který připomínal rozdělení někdejšího Uherska po I. světové válce. Protestu se
rovněž zúčastnila předsedkyně otevřené neonacistické organizace Skupina pro lepší budoucnost Diána
Bácsfiová, která se hlásí k historickému maďarskému nacistickému hnutí Šípových křížů. Dále
maďarští nacionalisté protestovali před slovenským velvyslanectvím v Budapešti (2.9.) kvůli údajným
protimaďarským incidentům na Slovensku. Na závěr demonstrace pálili portréty předsedy vládní
Slovenské národní strany (SNS) Jána Sloty. K největšímu zviditelnění pravicových extremistů však
došlo ve spojitosti s protestní manifestací požadující odchod maďarského premiéra Ference
Guyrcsányho z čela vlády, v noci z 19. na 20. září 2006. Původně pokojná demonstrace byla narušena
1 až 2 tisíci pravicových radikálů, kteří se střetli s policií. Mezi demonstrujícími se objevili ve větším
počtu příslušníci neofašistického Mládežnického hnutí 64 žup (HVIM) v čele se svým vůdcem a řada
skinheadů s odznaky maďarského nacistického hnutí Šípových křížů. Ti pak vnikli do budovy

36

maďarské veřejnoprávní televize MTV a pokusili se tam založit požár a odvysílat protiprávní
proklamaci. Při demonstracích bylo zraněno 200 osob, z toho 102 policistů.
Aktivity levicových extremistů nebyly v r. 2006 v Maďarsku zaznamenány. Rovněž nebyla na
maďarském území zaznamenána činnost islámských fundamentalistů a radikálů, anebo nebezpečných
náboženských sekt.
Na Slovensku rozpustil Nejvyšší soud SR ke dni 1. března 2006 krajně nacionalistickou
politickou stranu Slovenská pospolitost´- Národná strana, neboť se otevřeně hlásila k myšlenkám
Jozefa Tisa. Jako hlavní důvod soudkyně uvedla, že strana navrhuje ve svých stanovách omezení
volebního práva, což je v rozporu se slovenskou ústavou. Verdikt soudu je pravomocný a nelze se
proti němu odvolat. Jednalo se o stranu, která měla v programu zrušení demokracie, nastolení
stavovského státu na národním, křesťanském a sociálním principu. Za nepřátele státu deklarovala
liberály, sionisty a svobodné zednáře, stavěla se za neutralitu státu a kritizovala nadnárodní organizace
jako jsou EU a NATO.
Ve spojitosti s občanským sdružením Národná pospolitost´ bylo zakázáno několik
shromáždění, v obci Turecká u Banské Bystrice rozehnala slovenská policie shromáždění cca 40
extremistů, 17 z nich obvinila z propagace a podpory hnutí směřujícího k potlačení základních práv a
svobod. Bratislavský starosta nepovolil konání demonstrace k výročí 17.listopadu, za níž, podle jeho
slov, stály krajně pravicové organizace ze Slovenska a Čech.
V Polsku se podařilo organizaci Nacionálně radikální tábor (Obóz Narodowo-Radykalny,
ONR) sjednotit roztříštěné neofašistické a skinheadské skupiny, koncem r. 2005 vytvořit pevnou
organizační strukturu a počátkem r. 2006 i funkční místní organizace, které, kromě Varšavy, Katovic,
Gdaňska, Gdyně a Krakova, působí zejména ve středních a menších polských městech. ONR je
nositelem antisemitismu, neofašismu a xenofobie. Propaguje tzv. Velké Polsko, které by zahrnovalo
Těšínsko, vilenskou oblast Litvy, západní část Běloruska a západní Ukrajinu. ONR pořádá štvavé
manifestace a na počátku r. 2006 byly opětovně zaznamenány pokusy jeho členů o nedovolené
ozbrojování. Toto sdružení má asi 1 500 polovojensky organizovaných a částečně uniformovaných
členů. V některých místech přerostly akce ONR do vysoce násilných pouličních srážek se stoupenci
levice a feministkami. Ve Varšavě došlo v r. 2006 k napadení vrchního rabína Michaela Schudricha,
které se obešlo bez zranění. Polské úřady se v uplynulém roce také zaobíraly neonacistickou webovou
stránkou www.redwatch.info, zřízenou organizací Blood & Honour, která upoutala pozornost
veřejnosti po brutálním útoku dvou neidentifikovatelných útočníků na aktivistu anarchistického
hnutí.V této souvislosti zaslalo polské ministerstvo zahraničních věcí americkým úřadům nótu, v níž
žádalo o pomoc při uzavření této webové stránky, zveřejňující fotografie a informace o aktivistech
antifašistického a antirasistického hnutí, imigrantech s odlišnou barvou pleti a sympatizantech
homosexuálů či o pedofilech a zveřejňující nacistické texty, které jsou, z hlediska platných polských
zákonů a ústavy, nezákonné a vyvolávají nenávist V závěru května 2006 začalo po celém Polsku
zatýkání přívrženců hnutí Blood & Honour, neboť se zjistilo, že jeho webový server obsahuje velmi
podrobné informace o činitelích levice, obzvláště mládeži, včetně popisu a fotografií osob, jejich adres
a dokonce i registračních čísel automobilů.
Na levicové extremistické scéně vyvolal silný rozruch plakát anarchistické skupiny Radikální
umělecká akce (Radykalna Akcja Twórszeszka, RAT), který parodoval mocenské skupiny pomocí
nacistické ideologie. Nebezpečné aktivity islámských fundamentalistů a radikálů, anebo nebezpečných
náboženských sekt nebyly na území Polska zaznamenány.
Pro Německo byl, podle vyjádření Spolkového kriminálního úřadu, příznačný nárůst
neonacismu, v r. 2006 bylo spácháno téměř o jednu pětinu více pravicově extremistických trestných
činů a přestupků než v r. 2005. To, že je krajně pravicový extremismus pevně zakořeněn v německé
společnosti, potvrdila studie expertů lipské univerzity, zveřejněná v srpnu 2006. Proticizinecké nálady
přiznalo téměř 27% z 5000 účastníků průzkumu, nacionalismus podpořilo 19,3% respondentů a 8,4% osob
přiznalo protižidovské sklony. Zatímco policie a média si všímají především mladých lidí, vyznačujících se
násilím a výtržnictvím, studie upozornila na skutečnost, že krajně pravicové názory jsou nejběžnější u věkově
starších německých obyvatel, nevyjímaje důchodce. V r. 2006, v zemských volbách v Meklenbursku –

Předním Pomořansku opět posílila neonacistická Národně demokratická strana Německa (NPD).
Získala 7,3% hlasů a obsadila 6 křesel v zemském parlamentu. Kromě toho má zastoupení v zemských
parlamentech Saska, Braniborska a Meklenburska. Podle dostupných odhadů má tato strana nyní asi
6000 členů. Daří se jí uskutečňovat dohody s podobně extremistickými sdruženími, že si nebudou
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vzájemně překážet a napadat se. Taková je např. její koexistence se spřízněnou Německou lidovou
unií (DVU), která má zastoupení v Braniborsku, Brémách a značný vliv v Bavorsku. Přes řadu
protestů uspořádala NPD dne 12.11.2006 svůj sjezd poprvé v německé metropoli Berlíně. Rok 2006
provázely zákazy neonacistických demonstrací a pochodů, které se měly konat např. na podporu
Ernsta Zündela, a Germara Rudolfa stíhaných za popírání holocaustu. V Berlíně (21.10.2006)
demonstrovalo cca 1000 pravicových extremistů za propuštění neonacistického zpěváka Regenera
z vězení. Na území bývalých východoněmeckých zemí došlo k řadě útoků zjevně motivovaných
rasismem a nepřátelstvím vůči cizincům. V Berlíně byl např. napaden a zraněn politik tureckého
původu, který musel být hospitalizován. Ve východoněmeckém Frankfurtu nad Odrou, v den výročí
tzv. křišťálové noci, skupinka neonacistů poničila synagogu (10.11.2006). V následném zátahu na
neonacisty zadržela policie 16 lidí ve věku 16 až 24 let a zabavila dva kilogramy trinitrotoluenu (TNT)
a čtyři samopaly. Úder místní neonacistické scéně zasadila bavorská policie, když dne 29.11.2006 při
rozsáhlé razii zadržela 11 pravicových extremistů a zabavila množství střelných zbraní.
Přívrženci levicově extremistické scény reagovali na neonacistické akce. Např. v Lipsku
vystavěli barikády, zapalovali kontejnery a na neonacisty házeli kameny a skleněné lahve. Obdobně
tomu bylo v Hamburku, kde proti pochodu 200 neonacistů protestovaly přibližně 2000 levicových
radikálů.

VI. Závěr
V roce 2006 se situace v České republice v oblasti extremismu nelišila výrazným způsobem
od situace v roce předchozím. Nebyly zaznamenány aktivity, které by svědčily o nárůstu radikálních
tendencí české extremistické scény a signalizovaly reálné nebezpečí ohrožení demokratických základů
státu. V celém tomto spektru přetrvávala nejednotnost a nehomogennost, které ho spolu s absencí
výrazných osobností, schopných se etablovat na veřejnosti, nadále limitovaly. Většina tzv.
„politických akcí“ – demonstrací a pochodů proběhla bez odezvy veřejnosti. Žádnému z pravicově či
levicově extremistických subjektů se nepodařilo prosadit se na politické scéně, anebo viditelnějším
způsobem oslovit českou veřejnost. Krajně nacionalistická část pravicově extremistického spektra,
snažící se o vstup do „velké politiky“, zůstala po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
jichž se v červnu 2006 zúčastnila, na její periferii ziskem 14 097 voličských hlasů z 5 348 976
platných hlasů (0,3%). Na rozdíl od krajně pravicových politických stran některých unijních států
zůstaly prozatím jejich politické ambice v imaginární rovině.
Z hlediska bezpečnostních složek byly i v roce 2006 nejmilitantnějšími uskupeními
neonacistická organizace Národní odpor (NO) a levicově extremistická Antifašistická akce (AFA).
Přetrvávajícím rizikem zůstávají jejich vzájemné střety, poznamenané narůstající brutalitou. V roce
2006 se zároveň výraznějším způsobem profilovala neregistrovaná organizace Národní
korporativismus (NK), která má vazby jak do ultranacionalistického, tak do neonacistického prostředí
a představuje jakýsi spojovací článek mezi nimi.
Při vyhodnocení trestné činnosti lze konstatovat, že v roce 2006 byl, ve srovnání s rokem
2005, zaevidován mírný pokles zjištěných trestných činů s extremistickým podtextem, který činil
přibližně 2% (248 tr.činů – r. 2006; 253 tr. činů – r. 2005). Objasněno bylo 196 tr. činů, tj. 79 %.
Rovněž se snížil počet pachatelů, a to o 20% (242 osob v r. 2006; 269 osob v r. 2005). Z teritoriálního
hlediska bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v krajích Severomoravském (63, tj. 25,4 %) a
Severočeském (53, tj. 21,4 %), hl. městě Praze (43, tj. 17,3 %) a v kraji Jihomoravském (29, tj. 11,7
%). Policejní vyšetřování pachatelů trestných činů s extremistickým podtextem bylo nejčastěji
ukončeno návrhem na podání obžaloby (NPO). Ve skladbě trestných činů nadále převažovaly tr. činy
dle § 260, § 261, § 261a tr.zákona (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod
člověka) a tr. činy dle § 198 tr.z. (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení). V r. 2006,
stejně jako v r. 2005, nedošlo ke spáchání trestného činu vraždy s rasistickým podtextem, anebo
těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti s rasistickým podtextem.Ve spojitosti s extremismem
nedošlo k páchání teroristické trestné činnosti. Podstatných změn, ve srovnání s r. 2005, nedoznala ani
struktura pachatelů této trestné činnosti. Byli jimi jak aktivisté a příznivci pravicově extremistických
hnutí, tak příslušníci majoritního obyvatelstva bez zjevné vazby na pravicově extremistické subjekty.
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Z hlediska dosaženého vzdělání mezi nimi převažovali absolventi základní školy, z hlediska věkových
kategorií mezi nimi dominovaly osoby ve věku 21 – 39 let.
Oběťmi verbálních a fyzických útoků byli v prvé řadě Romové, kteří jsou nejviditelnější
menšinou, dále se jednalo o cizince tmavší barvy pleti, asijského původu, anebo jiné státní
příslušnosti. Existují však i další ohrožené minoritní skupiny, které se mohou stávat cílem pravicových
extremistů. Jedná se např. o bezdomovce, homosexuálně orientované občany, dealery drog, osoby
s drogovou či jinou závislostí či pedofily, ale i o zahraniční dělníky či osoby z majoritní části obyvatel
pro jejich např. náboženskou či politickou příslušnost.
Situace v České republice v oblasti extremismu byla srovnatelná s obecnou situací na území
Evropské unie. Podle vyhodnocení Evropského monitorovacího střediska rasismu a xenofobie
(EUMC) patří ČR mezi 9 unijních států, jejichž mechanismus sběru dat pro evidenci rasistických a
jinak xenofobiích incidentů jsou hodnoceny jako dobré. Stávající protiextremistická politika reflektuje
postoje EU a mezinárodních organizací a patří mezi priority bezpečnostní politiky. Vychází z řady
opatření trvalého či dlouhodobého charakteru, směřujících jak do oblasti represivní, tak do řady
preventivních programů. Do systémových opatření se přirozeně promítaly i nové prvky, zohledňující
vývoj situace v euroatlantickém prostoru a doporučení orgánů EU a mezinárodních organizací. V r.
2006 byla např. věnována zvýšená pozornost antisemitismu a jeho projevům, otázkám ochrany
židovských objektů, zohledněna byla rovněž výzva unijních orgánů k otevření dialogu s muslimskými
komunitami. Po setkání ministra vnitra s představiteli českých muslimských organizací v lednu 2006,
Ministerstvo vnitra navrhlo a zadalo k realizaci projekt „Výzkum integračního procesu muslimské
komunity na území ČR“. Dále byla pozornost zaměřena do oblastí identifikovaných v roce 2005 jako
problematické. Jednalo se např. o konání pravicově extremistických hudebních produkcí na území ČR.
Pracovní skupina zabývající se touto problematikou vypracovala „Stanovisko k výkladu skutkových
podstat trestných činů páchaných pravicovými extremisty a problémům souvisejícím s jejich
dokazováním“, které je základem pro zpracování metodiky postupu Policie ČR v této oblasti. Další
problematickou oblastí bylo šíření nenávistných idejí počítačovou sítí internet.V roce 2006 patřily
extremistické projevy mezi nejčastější druhy kriminality páchané v prostředí informačních
technologií, extremistické materiály byly na internetu šířeny v prostředí výměnných sítí. Ve snaze
posílit možnosti specializovaných orgánů v oblasti boje proti extremismu byl do připravovaného
Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra pro roky 2006 – 2010 zařazen podprojekt II.21:
„Informační podpora při předcházení trestné činnosti a odhalování latentní kriminality, páchané
prostřednictvím internetu”. Důraz byl kladen i na prohlubování profesních znalostí příslušníků Policie
ČR prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit. S cílem napomoci policistům k rychlé orientaci při
vyhodnocování závadnosti či nezávadnosti symbolů, které zaevidují při přímém výkonu služby,
vydalo Ministerstvo vnitra např. manuál pro Policii ČR „Symboly používané extremisty na území ČR
v současnosti“. Problematika extremismu a s ním souvisejících negativních jevů byla zohledňována
všemi příslušnými orgány státní správy. Nositeli širokospektrálních preventivních aktivit,
směrovaných do oblasti vzdělávání, osvěty, multikulturality byly především resorty školství, mládeže
a tělovýchovy a kultury. Meziresortní platformou pro koordinovaný postup orgánů státní správy v boji
proti extremismu zůstávala Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, která v
r. 2006 plnila úkoly spjaté s její rolí expertního zázemí styčného úředníka ČR pro kontakt s EUMC a
národního kontaktního bodu pro Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).
Nadnárodnost fenoménu extremismu, jeho existence v různých podobách v celoevropském
prostoru, si vyžaduje permanentní pozornost státních orgánů jako celku a především efektivní
mezinárodní spolupráci. Prioritou protiextremistické politiky zůstává proto úsilí o důsledné odhalování
a postih projevů extremismu a snaha o eliminaci jak jeho viditelných, tak i latentních forem. V této
souvislosti bude kladen důraz na tvrdý postih šíření idejí a projevů neonacismu, rasismu,
antisemitismu, xenofobie a intolerance. V tomto kontextu bude věnována zvýšená pozornost šíření
uvedených projevů na počítačové síti Internet a hledány cesty k postihu tohoto druhu trestné činnosti.
K těmto cílům může přispět i znovuotevření diskuse nad návrhem dokumentu EK „Rámcové
rozhodnutí o boji s rasismem a xenofobií“, jehož cílem je harmonizovat právní nástroje států EU tak,
aby šíření výše uvedených projevů bylo stejně trestně postižitelné ve všech z nich bez rozdílu.
Rámcové rozhodnutí je zohledněno v programu německého, portugalského a slovinského
předsednictví EU.
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Tabulková část
Extremistická kriminalita na území ČR v delším časovém horizontu z pohledu
policejních a soudních statistik
Tabulka č. 1
Celkový počet trestných činů
s extremistickým podtextem
zaevidovaných na území ČR
v letech 1996 – 2005
(dle Evidenčně statistického
systému kriminality Policejního
prezidia ČR – ESSK)

ROK

Zaevidováno TČ Podíl na celkové objasněno TČ stíháno osob
kriminalitě (%)
1996
131
0,03
58
152
1997
159
0,04
132
229
1998
133
0,03
100
184
1999
316
0,07
273
434
2000
364
0,09
327
449
2001
452
0,1
406
506
2002
473
0,1
374
483
2003
335
0,09
265
334
2004
366
0,1
289
401
2005
253
0,07
191
269
2006
248
0,07
196
242
CELKEM ČR
3230
2511
3783

Tabulka č. 2
§
§196 odst. 2
§ 198
§198 a
198 b
§219 odst.2g
§221 odst.2b
§222 odst.2b
§235 odst.2f
§ 236
§ 238 a
§257 odst.2b
§ 259
§ 260
§ 261

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
85
62
11
0
20
4
0
5
28
82
0
33
50

76
46
11
2
19
10
5
1
30
51
0
20
62

85
69
15
3
23
10
0
2
28
82
0
32
104

80
85
18
1
7
4
3
0
0
38
0
70
107

41
111
11
0
11
5
1
1
1
11
0
53
95

61
86
16
1
8
7
3
1
1
6
0
88
174

71
105
18
0
6
4
2
1
0
14
0
95
123

41
71
11
0
14
7
1
0
1
4
0
77
123

45
101
13
0
9
5
4
0
0
4
0
50
87

29
63
14
0
7
11
1
0
0
0
0
35
73

59
63
23
3
0
14
10
0
0
0
0
0
34
122

Přehled extremistických
trestných činů, u nichž byl
veden útok na národ,
národnost nebo rasu či pro
příslušnost k nim anebo
hlásáním národnostní nebo
rasové zášti - celkový nápad
v letech 1996 – 2006
podle skutkových podstat
(dle Evidenčně statistického
systému kriminality Policejního
prezidia ČR – ESSK)

Tabulka č. 3
Počty případů evidovaných Probační mediační službou v jednotlivých soudních krajích v letech 2002 -2006
Soudní
Kraje

Celkem z toho
celkem z toho
celkem z toho
celkem z toho
Celkem Z toho
případů s rasistickým případů s rasistickým případů s rasistickým případů s rasistickým přpadů s rasistickým
2002
podtextem
2003
podtextem
2004
podtextem
2005
podtextem
2006
podtextem

Praha

3 229

16 (0,5%)

3 207

7 (0,2%)

2 698

3 (0,1%)

2215

6 (0,3%)

1879

2 (0,1%)

Středočeský

2 993

9 (0,3%)

2 812

8 (0,3%)

2 558

5 (0,2%)

2415

11 (0,5%)

2326

4 (0,2%)

Jihočeský

1 970

2 (0,2%)

1 993

4 (0,2%)

2 208

8 (0,4%)

2216

4 (0,2%)

1982

2 (0,1%)

Západočeský

3 329

7 (0,2%)

3 242

4 (0,1%)

3 328

11 (0,3%)

3128

14 (0,4%)

2467

3 (0,1%)

Severočeský

5 106

2 (0,0%)

4 284

21 (0,5%)

4 212

14 (0,3%)

3957

20 (0,5)

4024

10 (0,2%)

Východočeský

2 834

14 (0,5%)

2 931

12 (0,4%)

2 791

12 (0,4%)

2609

2 (0,1%)

2384

1 (0,0 %)

Jihomoravský

4 284

7 (0,2%)

4 503

19 (0,4%)

4 970

18 (0,4%)

4455

8 (0,2%)

4621

8 (0,2%)

18 (0,3%)

5 393

27 (0,5%)

5 638

16 (0,3%)

5225

15 (0,3%)

4876

9 (0,2%)

69 (0,3%)

28 365

102 (0,4%)

28 403

87 (0,3%)

26 220

80 (0,3%)

24 559

39 (0,2%)

Severomoravský 5 546
Celkem ČR

29 291
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Tabulka č.4
Trestné činy rasově či jinak nenávistně motivované

Stíháno

Obžalováno

(v letech 1995 – 2006)

celkem osob

celkem osob

1995

508

461

1996

616

552

1997

569

495

1998

535

439

1999

580

510

2000

535

451

2001

529

369

2002

467 (+51 ZPŘP)

435 (+50 ZPŘP)

2003

325 (+44 ZPŘT)

286 (+44 ZPŘT)

2004

351 (+48 ZPŘT)

326 (+47 ZPŘT)

2005

294 (+46 ZPŘT)

264 (+45 ZPŘT)

2006

221 (+52 ZPŘT)

192 (+51 ZPŘT)

Počty stíhaných a obviněných osob
státními zástupci za rasově či jinak
nenávistně motivované trestné činy
v letech 1995 – 2006
/Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství,
Brno)

Tabulka č.5
Přehled o stíhaných a obžalovaných osobách pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných
nenávistných pohnutek
(Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství, Brno)
ČR

§ 196/2
§ 196/3
§ 198
§ 198a
§ 219/2g
§ 221/2b
stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal.

0
0
1989
0
0
1990
0
0
1991
0
0
1992
0
0
1993
0
0
1994
177
162
1995
210
179
1996
150
119
1997
126
111
1998
139
123
1999
98
84
2000
95
92
2001
85
81
2002
64
56
2003
67
63
2004
74
67
2005
48
45
2006
+/- 2005 -35,1% -32,8%

0
0
0
0
0
0
18
18
29
3
24
24
0
3
0
8
0
0
0%

0
44
25
0
14
1
0
6
4
0
1
1
0
15
9
0
40
36
17
112
108
17
74
66
19
107
103
0
124
90
24
103
91
24
150
129
0
127
118
3
105
98
0
81
77
8
105
101
0
90
81
0
58
50
0% -35,6% -38,3%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
8
4
0
0
1
0
13
12
0
0
3
3
28
22
0
0
13
12
30
29
1
1
90
82
25
20
0
0
56
55
7
6
3
2
40
36
12
11
2
2
42
42
19
14
0
0
22
13
19
16
0
0
28
27
4
3
2
2
21
20
8
7
0
0
28
27
5
5
1
0
21
21
3
2
3
3
18
18
3
1
0
0
11
11
0,0% -50,0% -100,0% -100.0% -38,9% -38,9%
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ČR

§ 222/2b
§ 235/2f
§ 257/2b
§ 260
§ 261
§ 261a
stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal. stíháno obžal.

0
0
1989
0
0
1990
0
0
1991
0
0
1992
3
1
1993
13
12
1994
23
23
1995
42
41
1996
45
43
1997
28
28
1998
30
28
1999
12
12
2000
6
6
2001
24
24
2002
13
13
2003
9
5
2004
7
7
2005
3
3
2006
+ /- 2005 -57,1% -57,1%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
5
6
6
1
0
0
0
3
3
2
2
0
0
4
4
0
0
0
0
0,0% 0,0%

0
0
6
4
0
0
3
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
8
5
0
0
34
32
6
5
13
11
27
25
30
27
18
15
29
18
16
16
27
15
16
16
52
37
7
6
79
67
2
2
51
41
3
3
75
67
6
4
28
17
1
1
31
25
2
2
23
18
2
2
16
11
0,0% 0,0% -30,4% -38,9%
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33
7
3
14
11
13
118
93
105
155
159
124
198
143
96
96
73
78
6,8%

30
0
0
2
0
0
1
0
0
12
0
0
6
0
0
13
0
0
101
0
0
84
0
0
98
0
0
129
0
0
136
0
0
102
0
0
164
1
0
132
1
1
84
1
1
90
3
3
65
1
1
69
2
0
6,2% 100,0% -100,0%

Graf č. 1
Vývoj počtu zjištěných tr. činů s extremistickým podtextem a jejich pachatelů na
území ČR v letech 1996 až 2006
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Podíl jednotlivých krajů ( v členění VÚSC) na zjištěné trestné činnosti
s extremistickým podtextem v ČR v roce 2006
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Kriminalita s extremistickým podtextem v krajích (v členění dle VÚSC)
2002
2003
2005 2006
ČR v roce
2002 až
2006 2004

Tabulka č. 1, Graf č. 2

Počet trestných činů s extremistickým podtextem v ČR v letech 2005 a 2006
rok
kraj

okres

2005

2006

počet
tr. činů

počet
tr. činů

33
33

43
43

10
10

0

0

0

Chrudim

2

1

-1

1

1

0

Jičín

1

0

-1
1

Praha Praha
celkem
Střčk Benešov
Beroun

Jčk

rok
kraj

okres

Vchč

Havlíčkův Brod
Hradec Králové

2005

2006

počet
tr. činů

počet
tr. činů

11
3

0
3

změna
fakt.
-11
0

Kladno

3

1

-2

Náchod

2

3

Kolín

0

0

0

Pardubice

3

4

1

Kutná Hora

0

1

1

Rychnov n. Kněžnou

0

0

0

Mělník

3

3

0

Semily

0

2

2

Mladá Boleslav

0

0

0

Svitavy

0

0

0

Nymburk

1

3

2

Trutnov

3

5

2

Praha - východ
Praha - západ

1
1

0
0

-1
-1

Ústí n. Orlicí
celkem

1
26

1
19

0
-7

Jmk

Příbram

5

6

1

Blansko

2

0

-2

Rakovník
celkem

1
16

1
16

0
0

Brno - město
Brno - venkov

11
2

13
0

2
-2

České Budějovice

3

3

0

Břeclav

0

1

1

Český Krumlov

2

3

1

Zlín

1

3

2

Jindřichův Hradec

2

1

-1

Hodonín

0

5

5

Pelhřimov

0

0

0

Jihlava

1

2

1

Písek

1

0

-1

Kroměříž

0

0

0

Prachatice

1

0

-1

Prostějov

3

0

-3

Strakonice

4

3

-1

Třebíč

2

2

0

Tábor
celkem

4
17

1
11

-3
-6

Uherské Hradiště
Vyškov

3
1

2
1

-1
0

1

1

0

Znojmo

3

0

-3

1
0

3

2
0

Žďár n. Sázavou
celkem

0
29

0
29

0
0

Zpčk Domažlice
Cheb
Karlovy Vary

Svčk

změna
fakt.

0

Svmk Bruntál

Klatovy

0

2

2

6

5

-1

Plzeň - město

3

3

0

Frýdek - Místek

5

4

-1

Plzeň - jih

0

0

0

Karviná

14

9

-5

Plzeň - sever

0

1

1

Nový Jičín

3

4

1

Rokycany

3

3

0

Olomouc

5

6

1

Sokolov

0

0

0

Opava

3

3

0

Tachov
celkem

1
9

1
14

0
5

Ostrava
Přerov

21
11

20
4

-1
-7

Česká Lípa

8

5

-3

Šumperk

5

5

0

Děčín

1

0

-1

Vsetín

1

1

0

Chomutov
Jablonec n. Nisou

2
9

2
22

0
13

Jeseník
celkem

0
74

2
63

2
-11

253

248

-5

Liberec

6

6

0

Litoměřice

3

3

0

Louny

1

1

0

Most

12

10

-2

Teplice

5

3

-2

Ústí n. Labem

2

1

-1

celkem
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Zjištěné trestné činy v ČR s antisemitským podtextem
za rok 2005 a 2006

počet tr. činů

Severočeský

Jihočeský

Praha

Severomoravský

Severočeský

Východočeský

2006
kraj

1

podpora a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a
svobod člověka
podpora a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a
svobod člověka
podpora a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a
svobod člověka

261

Jihočeský

název
Praha

§§ tr. zák.

Jihomoravský

2005
kraj

Celkem antisemitské útoky

Zjištěné trestné činy v ČR s antisemitským podtextem za rok 2005 a 2006
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LEGENDA K MAPCE

KRAJ
StčK

JčK

ZčK

SvčK

ZNAčKA

OKRES

BN
BE
KD
KO
KH
ME
MB
NB
PY
PZ
PB
RA
CB
CK
JH
PE
PI
PT
ST
TA
DO
CH
KV
KT
PM
PJ
PS
RO
SO
TC
CL
DC
CHO
JN
LI
LT

Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Ml.Boleslav
Nymburk
Pha - vých.
Pha - záp.
Příbram
Rakovník
Č. Budějovice
Č. Krumlov
J. Hradec
Pelhřimov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
Plzeň
Plzeň - jih
Plzeň - sever
Rokycany
Sokolov
Tachov
Česká Lípa
Děčín
Chomutov
Jablonec n.N
Liberec
Litoměřice

LO
MO
TP
UL

Louny
Most
Teplice
Ústí n.L.

KRAJ
VčK

JmK

SmK

ZNAčKA
HB
HK
CR
JC
NA
PU
RK
SM
SY
TU
UO
BK
BM
BI
BV
ZL
HO
JI
KM
PV
TR
UH
VY
ZN
ZR
BR
FM
KI
NJ
OC
OP
OV
PR
SU
VS
JE

OKRES
Havl. Brod
Hr. Králové
Chrudim
Jičín
Náchod
Pardubice
Rychnov n.K
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n.O.
Blansko
Brno
Brno-venkov
Břeclav
Zlín
Hodonín
Jihlava
Kroměříž
Prostějov
Třebíč
Uh. Hradiště
Vyškov
Znojmo
Žďár n.S.
Bruntál
Frýdek- Míst.
Karviná
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Ostrava
Přerov
Šumperk
Vsetín
Jeseník

Legenda
k trestným činům dle paragrafovaného znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů

§ 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
§ 155, § 156 Útok na veřejného činitele
§ 174 Křivé obvinění
§ 196, § 197a Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
§ 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
§ 199 Šíření poplašné zprávy
§ 202 Výtržnictví
§ 219 Vražda
§ 221, § 222 Ublížení na zdraví
§ 234 Loupež
§ 235 Vydírání
§ 236 Omezování svobody vyznání
§ 238 Porušování domovní svobody
§ 257 Poškozování cizí věci
§ 260, § 261, § 261a Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

Seznam zkratek
AFA B& H DB
B& H DH
BHS BIS BZÖ
CERD CVI ČHNJ
ČR
ČSAF
ČSF
ČVS DVU ENAR
ESF
ESSK
EUMC EU FARE
FAS HNS IGG
ISF
JN KSČ KSĆ-SČSP
KSM
KSS
KSZ MIEP
MNA MK MO MOP MP MPSV
MS
MSZ
MSZP
MŠMT
MV
MW
MZV NATO
NO
NMV
NPD
NPO
NS
NSJ
NSZ
NSDAP/AO
NPÖ NSEC -

Antifašistická akce
Blood&Honour Division Bohemia
Blood&Honour Division Hungaria
Bohemia Hammer Skins
Bezpečnostní informační služba
Bund für zukunftige Österreich (Svaz pro budoucí Rakousko)
Committee on Elimination of Racial Discrimination (Výbor pro odstranění rasové
diskriminace)
Centrum včasné intervence
České hnutí za národní jednotu
Česká republika
Československá anarchistická federace
České sociální fórum
číslo vyšetřovacího spisu
Deutsche Volksunion (Německá lidová unie)
European Network against Racism
Evropské sociální fórum
evidenčně statistický systém kriminality
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Evropské monitorovací středisko
rasismu a xenofobie)
European Union (Evropská unie)
Football Against Racism in Europe
Federace anarchistických skupin
Hnutí národního sjednocení
Islamische Glaubengemeinschaft (Společenství islámských věřících), Rakousko
Iniciativa za sociální fóra
Junge Nationaldemokraten
Komunistická strana Československa
Komunistická strana Československa – Československá strana práce
Komunistický svaz mládeže
Komunistická strana Slovenska
Krajské státní zastupitelství
Strana maďarské spravedlnosti a života
Magyar Nemzeti Arcvonal (Maďarská národní fronta)
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
místní oddělení policie
městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Městské státní zastupitelství
Maďarská socialistická strana
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Młodzieź Wsechpolska (Všepolská mládež)
Ministerstvo zahraničních věcí
North Atlantic Treaty Organization
Národní odpor
nařízení ministra vnitra
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Nacionálně demokratická strana Německa)
návrh na podání obžaloby
Národní strana
Národní sjednocení
Nejvyšší státní zastupitelství
Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/Auslands – und Aufbauorganization (Národně
socialistická německá dělnická strana/zahraniční a základní organizace)
Nationaldemokratische Partei Österreichs (Národně demokratická strana Rakouska)
National Socialist Education Centre (Národně socialistické vzdělávací centrum)

NSJ
OBOZ
OBP MV ČR
OBSE (OSCE)
OŘ
OSN
OSZ
PA
PCP
Policie ČR
PMS
PP ČR
RMS
SKPV
SP – NS
tr.čin, tr.č.
tr.ř., tr.řád
tr.z., tr.zák
ÚOOZ
USA
ÚSKPV
ÚZSI
VF
WPM
ZOP ZP PP ČR

Národní sjednocení
odbor pro boj s organizovaným zločinem
odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and Cooperation
in Europe)
okresní ředitelství
Organizace spojených národů
Okresní státní zastupitelství
Pravá alternativa
Komunistická strana Portugalska
Policie České republiky
Probační a mediační služba
Policejní prezidium ČR
Republikáni Miroslava Sládka
Služba kriminální policie a vyšetřování
Slovenska pospolitost´- Národná strana
trestný čin
trestní řád
trestní zákon
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování
United States of America (Spojené státy americké)
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Úřad pro zahraniční styky a informace
Vlastenecká fronta
white power music
zájmové osoby policie
Závazný pokyn policejního prezidenta ČR
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