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ÚVOD  
Tento akční plán je prvním ze tří akčních plánů, které budou sloužit k naplňování cílů 

Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2026 (dále jen „Koncepce“). 
Jeho platnost je vymezena roky 2021 a 2022, další akční plány budou taktéž dvouleté. 
Navazující akční plány budou předkládány ke schválení vládě do 30. 4. příslušného roku, tedy 
v letech 2023 a 2025. U jednotlivých opatření vždy bude vyhodnocováno naplnění indikátorů 
a samotná opatření budou hodnocena na škále  

splněno – splněno částečně – nesplněno 

s patřičným upřesňujícím komentářem. V případě, že opatření nebude zcela splněno, bude 
zváženo jeho zařazení do následujícího akčního plánu, případně jiné řešení situace. Toto 
vyhodnocování bude po skončení platnosti akčního plánu na základě poskytnutých podkladů 
zpracovávat odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra vždy do 30. 4. následujícího 
roku, tedy v letech 2023, 2025 a 2027. Vyhodnocení bude předkládáno Výboru pro vnitřní 
bezpečnost, Bezpečnostní radě státu a vládě. 

Jednotlivá opatření jsou zpracována formou jednotné karty, která obsahuje všechny 
potřebné údaje pro upřesnění jejich plnění. Opatření jsou řazena v souladu se systematikou 
Koncepce, tedy podle jednotlivých strategických a specifických cílů. Zároveň jsou jednotlivá 
opatření také číslována pro zvýšení přehlednosti samotného akčního plánu. Samotný akční 
plán nezakládá nároky na státní rozpočet, nicméně jeho jednotlivá opatření v průběhu svého 
plnění takové nároky vznášet mohou.  
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 
 

Strategický cíl A: Zajistit ochranu a pomoc obětem trestné 
činnosti, ujednotit postup OČTŘ a vytvářet policii i 
státním zástupcům dobré podmínky k výkonu činnosti. 
 

Specifický cíl A1: Respektování specifik obětí a ujednocení rozhodovací 
praxe. 

 

Číslo a název 
opatření 

A 1.1 
Posílení metodické podpory Policie ČR a státních zástupců  
v oblasti trestných činů z nenávisti 

Způsob plnění 
Kontinuální reflexe judikatury. Úzká a pravidelná spolupráce NCOZ a 
specialistů jednotlivých KŘP. Úzká spolupráce policejních specialistů 
a státních zástupců (společné porady, společné vzdělávací akce).  

Indikátory plnění 

Rozšiřování databáze rozsudků a dalších rozhodnutí. Pořádání 
instrukčně metodických zaměstnání PČR, pravidelných porad 
pracovních skupin „Extrem“, porad NSZ k terorismu a extremismu. 
Zajištění účasti expertů z civilního sektoru a akademické sféry a 
reflexe jejich podnětů. Provádění rozboru případových studií na 
těchto akcích. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

MSP, NSZ, MMR – OSZ, ÚV 

Termín dokončení 12/2022 
  
Číslo a název 
opatření 

A 1.2 
Systémové změny k zadokumentování nenávistné pohnutky 

Způsob plnění Zajištění možnosti včasného zaznamenání nenávistné pohnutky  
v relevantních policejních nástrojích. 

Indikátory plnění Úprava relevantních policejních nástrojů – formulářů. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
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Číslo a název 
opatření 

A 1.3 
Zprostředkování vzdělávání a tréninku policejním specialistům  
v oblasti postihu nenávistné trestné činnosti 

Způsob plnění 

Vzdělávací aktivity pro policejní specialisty na nenávistnou 
kriminalitu s důrazem na specifika obětí, komunikaci s oběťmi a 
včasné, kvalitní zajištění a zpracování důkazů. Využití know-how 
akademické sféry, nevládních organizací či mezinárodních organizací. 

Indikátory plnění Zajištění specializovaného kurzu pro specialisty na nenávistnou 
kriminalitu (alespoň jeden za roky 2021–2022). 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 1.4 
Zprostředkování vzdělávání a tréninku státním zástupcům v 
oblasti postihu nenávistné trestné činnosti 

Způsob plnění Pokračování kurzů na hate crime a kybernetickou kriminalitu pro 
státní zástupce.  

Indikátory plnění 
Realizace kurzů pro státní zástupce organizovaných Nejvyšším 
státním zastupitelstvím ve spolupráci s ODIHR. Realizace kurzu na 
Justiční akademii k problematice kybernetické kriminality. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt NSZ 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 1.5 
Spolupráce specialistů na extremismus a styčných důstojníků na 
menšiny. Spolupráce s Odborem pro sociální začleňování MMR  
a zástupci občanské společnosti za účelem zjišťování situace v 
oblasti menšin 

Způsob plnění Pravidelná setkávání výše zmíněných specialistů, identifikace 
problémů, navrhování a realizace řešení.  

Indikátory plnění 

Zastoupení specialisty na nenávistné trestné činy v pracovní skupině 
styčného důstojníka na menšiny (nebo bude minimálně z této skupiny 
dostávat pravidelné reporty). Pravidelné setkávání subjektů, 
věnujících se problematice menšin v rámci vzdělávacích akcí, porad, 
např. instrukčně metodických zaměstnání. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – OBP 
Spolupracující 
subjekty 

MMR – OSZ, ÚV 
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Termín dokončení 12/2022 
Číslo a název 
opatření 

A 1.6 
Zajištění pomoci obětem trestné činnosti z nenávisti 

Způsob plnění 
Finanční podpora projektům na pomoc obětem trestné činnosti 
z nenávisti. Využití kapacit státních subjektů i služeb nevládního 
sektoru. Zvyšování odbornosti v této oblasti.  

Indikátory plnění 

Podpora projektům na pomoc obětem trestné činnosti z nenávisti  
v rámci dotačního titulu Ministerstva spravedlnosti Rozvoj služeb pro 
oběti trestné činnosti poskytovaných  na základě zákona č. 45/2013 
Sb., o obětech trestných činů. Spolupráce s nevládními organizacemi 
věnujícími se pomoci obětem trestných činů. Pokračování poradenské 
činnosti pro oběti v rámci středisek Probační a mediační služby. 
Realizace vzdělávacích akcí pro probační úředníky a poradce v 
oblasti pomoci obětem trestných činů. Realizace výzkumného úkolu 
na téma „Oběti trestné činnosti“ Institutem pro kriminologii a sociální 
prevenci. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MSP  
Spolupracující 
subjekty 

MSP – PMS, MSP – IKSP 

Termín dokončení 12/2022 
 

Specifický cíl A2: Vytváření podmínek pro práci policie a SZ, užší 
spolupráce. 

 

Číslo a název 
opatření 

A 2.1  
Zvýšení efektivity pracovních skupin specialistů na extremismus  
a nenávistnou kriminalitu 

Způsob plnění Systémové změny s cílem zajistit efektivnější distribuci zatížení. 

Indikátory plnění Analýza současného systému, případné návrhy úpravy relevantních 
interních aktů řízení. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 2.2 
Zpřesnění statistického vykazování nenávistných trestných činů 

Způsob plnění Aktualizace statistických číselníků. 

Indikátory plnění 
Úprava statistických filtrů, nastavení nové funkcionality 
k předsudečné nenávisti umožňující přesnější statistické vykazování 
nenávistných trestných činů. Zapojení specialistů na extremismus do 
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meziresortní pracovní skupiny k propojování statistických soustav 
resortů MV  
a MSP.   

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 2.3 
Sjednocení policejních informačních a analytických systémů, 
které se mimo jiné věnují nenávistné trestné činnosti. Zvýšení 
schopnosti efektivní a včasné výměny informací 

Způsob plnění Integrování stávajících informačních systémů.  

Indikátory plnění 
Vytvoření jednoho systému. „Překlopení“ stávajících dat do nového 
systému.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 2.4  
Prohlubování mezinárodní policejní a justiční spolupráce v 
oblasti extremismu a terorismu  

Způsob plnění Vyhledávání, navazování a udržování spolupráce s partnery 
relevantními z hlediska vývoje bezpečnostního prostředí. 

Indikátory plnění 
Aktivní působení v projektech a programech EU a jejích institucí 
(zejména Europol a Eurojust). Rozvoj bilaterální spolupráce  
s dlouhodobými a strategicky významnými partnery. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

MSP, NSZ 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 2.5  
Mechanismus umožňující podání trestních oznámení 
k nezákonným obsahům online. Zajištění uživatelského komfortu 
tohoto mechanismu pro veřejnost i pro policii 

Způsob plnění 
Vyhodnocení fungování formuláře pro podávání trestního oznámení 
k nezákonným nenávistným obsahům online na Portálu občanu  
a případné navržení a zapracování změn. 

Indikátory plnění Úprava formuláře dle požadavků analýzy a dle nových procesních  
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a technických standardů projektu Úplné elektronické podání. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

A 2.6 
Nastavení standardizované komunikace mezi Vnější službou  
a specialisty na nenávistnou trestnou činnost 

Způsob plnění Sdílení záchytu se specialisty na nenávistnou kriminalitu. 

Indikátory plnění 
Využívání Hlásné služby a policejních informačních systémů v rámci 
Vnější služby. Distribuce metodického materiálu pro vnější službu.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

A 2.7  
Realizace na praxi orientovaných výzkumných projektů 

Způsob plnění 
Pokračování v realizaci výzkumných programů v oblasti boje proti 
terorismu a extremismu. Prioritou je oblast trestné činnosti na 
internetu a schopnost efektivně využívat veřejné zdroje. 

Indikátory plnění 

Pokračování v realizaci Programu bezpečnostního výzkumu ČR  
v letech 2015 až 2022, Programu bezpečnostního výzkumu pro 
potřeby státu 2016–2021, programu Strategická podpora rozvoje 
bezpečnostního systému ČR 2019–2025 a dalších navazujících 
programů bezpečnostního výzkumu, které jsou zaměřené výše 
zmíněné oblasti. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Specifický cíl A3: Pravidelné a srozumitelné informování veřejnosti. 

 

Číslo a název 
opatření 

A 3.1  
Pravidelný informační servis určený veřejnosti a médiím 

Způsob plnění 
Vydávání pololetních a výročních zpráv k problematice extremismu  
a předsudečné nenávisti MV, zprávy o činnosti státního zastupitelství 
za uplynulý kalendářní rok a výročních zpráv zpravodajských služeb. 
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Ad hoc informační produkty k tématu od MV, PČR, státních 
zastupitelství a zpravodajských služeb. 

Indikátory plnění Dvě pololetí zprávy a jedna výroční zpráva od výše zmíněných 
subjektů + ad hoc zpravodajství.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 

Spolupracující 
subjekty 

NSZ, BIS, VZ 

Termín dokončení 12/2022 

 

Strategický cíl B: Zvýšit efektivitu boje se skupinami 
ohrožujícími demokracii. 
 

Specifický cíl B1: Posílení schopnosti bojovat s dezinformacemi  
s prvky xenofobie. 

 

Číslo a název 
opatření 

B 1.1  
Participace na vládních aktivitách proti hybridním hrozbám 

Způsob plnění Plnění úkolů se vztahem k potírání xenofobie stanovených vládními 
strategickými dokumenty k hybridním hrozbám. 

Indikátory plnění 
Spolupráce specialistů na předsudečnou nenávist se specialisty na 
hybridní hrozby. Vyhodnocování úkolů se vztahem k předsudečné 
nenávisti v dokumentech věnujících se hybridním hrozbám.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV 
Spolupracující 
subjekty 

MO, BIS, VZ, ÚZSI, MSP, MPO, NÚKIB, MZV 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

B 1.2  
Využívání strategické komunikace pro boj s dezinformacemi 
s xenofobním zaměřením 

Způsob plnění Průběžná komunikace státu směrem k veřejnosti k tématu 
dezinformací s xenofobním zaměřením. 

Indikátory plnění 

Využívání know-how odborných pracovišť v rámci státní správy 
(např. Centra proti terorismu a hybridním hrozbám MV). Spolupráce 
s akademickým sektorem, občanskou společností, komerčními 
subjekty. 
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Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

MO, BIS, VZ, ÚZSI, MSP, MPO, NÚKIB, MZV 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

B 1.3  
Systémové potírání nezákonného nenávistného obsahu online 

Způsob plnění Participace relevantních státních složek na systémovém potírání 
nenávistného obsahu online. 

Indikátory plnění 

Spolupráce s nadnárodními organizacemi a platformami v oblasti 
potírání nezákonného obsahu online. Participace českých zástupců na 
odborných nadnárodních akcích k potírání nezákonného 
extremistického obsahu online, zejména v rámci Evropského 
internetového fóra, EU Internet Referral Unit,  a Global Internet 
Forum to Counter Terrorism. Spolupráce s akademickým sektorem, 
občanskou společností, komerčními subjekty. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

MO, BIS, VZ, ÚZSI, MSP, MPO, NÚKIB 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

B 1.4 
Zabránění poskytování peněz od státu subjektům šířícím 
nenávistný obsah 

Způsob plnění 
Analýza dostupných informací k financování hlavních 
dezinformačních webů produkujících nenávistných obsah. Případné 
přijetí odpovídajícího opatření. 

Indikátory plnění Zpracování informace k tématu s návrhem možných řešení, reflexe 
zahraničních opatření.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV  
Spolupracující 
subjekty 

MO, BIS, VZ, ÚZSI, MSP, MPO, NÚKIB 

Termín dokončení 12/2022 

 

Specifický cíl B2: Posílení schopnosti detekovat radikalizované osoby 

 

Číslo a název 
opatření 

B 2.1 
Zvyšování schopnosti Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Probační  
a mediační služby ČR rozpoznat prvky radikalizace 

Způsob plnění Školení policistů a pracovníků VS ČR a PMS ČR, kontinuální aktivity 
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k detekování radikalizace. 

Indikátory plnění 

Pokračování školení policistů vnější služby k detekci radikalizace, 
která zajišťují krajská ředitelství policie a útvary s celorepublikovou 
působností prostřednictvím lektorů k tomu vyškolených. Realizace 
školení školitelů tohoto kurzu a aktualizace jeho obsahu. Cílem je 
proškolení celé vnější služby. Spolupráce bezpečnostních složek 
s akademickým sektorem a zahraničními institucemi. Pokračování 
projektu „Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva  
a měkkých cílů před násilnými incidenty“. Aktivity k detekování  
a prevenci radikalizace ve věznicích a v rámci probačního dohledu 
(monitoring, vzdělávání a proškolování specializovaných pracovníků 
VS ČR a PMS ČR, spolupráce relevantních subjektů, přejímání 
zahraničních zkušeností, analýza stávající spolupráce VS ČR 
s dalšími institucemi).  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

NSZ, MSP, PMS ČR, VS ČR, BIS, ÚZSI, VZ, MO, MZV, PA ČR 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

B 2.2 
Koncepční uchopení problematiky terorismu a měkkých cílů 

Způsob plnění 
Příprava závazného strategického vládního dokumentu s konkrétními 
úkoly. Příprava nového komplexního strategického dokumentu 
k problematice terorismu, radikalizace a měkkých cílů od roku 2022. 

Indikátory plnění Schválení dokumentu Akční plán boje proti terorismu pro rok 2021 
vládou a plnění úkolů v něm obsažených.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

NSZ, MSP, PMS ČR, VS ČR, BIS, ÚZSI, VZ, MO, MZV, MF 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

B 2.3 
Zvýšení schopnosti okamžitě reagovat na tzv. nízkoprofilové 
útoky ze strany Policie ČR 

Způsob plnění Implementace zákona č. 14/2021 Sb.,  tzv. nadstavbového zákona, do 
policejní praxe. 

Indikátory plnění Přijetí nového policejního interního aktu řízení, který bude upravovat 
oprávnění příslušníka nosit služební zbraň v mimoslužební době. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
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Číslo a název 
opatření 

B 2.4 
Vytváření platforem spolupráce pro oblast extremismu cizinců 

Způsob plnění 
Spolupráce a výměna informací mezi policií, zpravodajskými 
službami a dalšími relevantními státními subjekty v rámci resortu MV 
s cílem prevence radikalizace. 

Indikátory plnění Standardizovaná forma spolupráce relevantních subjektů – např. 
formou pracovní skupiny či stálé platformy pro sdílení informací.   

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
\yy\ysubjekty 

NSZ, BIS, VZ, MZV 

Termín dokončení 12/2022 
 

Specifický cíl B3: Udržování schopnosti zvládat násilná shromáždění 

 

Číslo a název 
opatření 

B 3.1 
Trénink, vzdělávání a cvičení policejních složek s cílem zvládat 
shromáždění s násilným prvkem 

Způsob plnění Trénink a vzdělávání zainteresovaných policejních složek.  

Indikátory plnění 

Realizace cvičení (nejen) všech policejních součástí  participujících 
na bezpečnostních opatřeních. Pokračování ve školení pro členy 
Antikonfliktních týmů (uskuteční se základní i inovační kurz). 
Uskutečnění kurzu pro velitele opatření. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

B 3.2 
Aktualizace metodických standardů u pořádkových jednotek 

Způsob plnění Realizace změn u Speciálních pořádkových jednotek v souvislosti 
s násilnými shromážděními. 

Indikátory plnění 
Změna systemizace, úprava tarifních tříd a změna katalogu činností 
v souvislosti s extremismem s důrazem na dokumentaci protiprávního 
jednání a činnosti Policie ČR. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
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Číslo a název 
opatření 

B 3.3 
Metodická pomoc obcím v oblasti shromažďovací agendy 

Způsob plnění Poskytování metodické pomoci obcím pracovníky MV. 

Indikátory plnění Přímá forma pomoci obcím nebo metodická pomoc zodpovědným 
pracovníkům krajů.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Specifický cíl B4: Pokračování v opatřeních proti infiltraci extremistů do 
bezpečnostních složek  

 

Číslo a název 
opatření 

B 4.1 
Pokračování v nastavených opatřeních proti infiltraci extremistů 
do bezpečnostních složek a ozbrojených sil a proti možnému 
působení extremistů či šíření extremistických názorů v těchto 
subjektech 

Způsob plnění Spektrum aktivit zaměřených na PČR, HZS ČR, VS ČR, CS ČR a 
AČR (včetně Aktivní zálohy). 

Indikátory plnění 

Provádění lustrací, preventivních, vzdělávacích, organizačních, 
legislativních či jiných aktivit s cílem zabránit infiltraci extremistů do 
výše uvedených subjektů. Spolupráce výše uvedených subjektů 
s Policií ČR, zejména specialisty na nenávistnou kriminalitu.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

MV – HZS, MF – CS ČR, MSP – VS ČR, MO  

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

B 4.2 
Poskytování podpory a pomoci od PČR vůči obecním policiím 
v otázce zamezení infiltrace extremistů 

Způsob plnění Informační pomoc PČR obecním policiím při přijímání nových 
uchazečů za účelem eliminace infiltrace extremistů. 

Indikátory plnění Nastavení standardizovaného komunikačního kanálu mezi PČR  
a obecními policiemi. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
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Specifický cíl B5: Paralýza protidemokratických domobran 

 

Číslo a název 
opatření 

B 5.1 
Eliminace protidemokratických domobran 

Způsob plnění 
Důsledné využívání všech zákonných možností k potírání jejich 
činnosti. 

Indikátory plnění 

Pravidelný a intenzivní monitoring a výměna informací mezi 
relevantními bezpečnostními složkami. Informování veřejnosti o 
jejich činnosti, např. formou zpráv o extremismu a předsudečné 
nenávisti. V případě potřeby využívání zákonných možností k postihu 
trestné činnosti. 

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV – PČR 
Spolupracující 
subjekty 

BIS, VZ, MO, NSZ 

Termín dokončení 12/2022 
 

Strategický cíl C: Transparentní a srozumitelné posilování 
důvěry v demokracii. 
 

Specifický cíl C1: Aktivity na reintegraci (z)radikalizovaných a prevenci 
recidivy 

 

Číslo a název 
opatření 

C 1.1 
Podpora zavádění probačních a resocializačních programů pro 
mladistvé pachatele i dospělé pachatele 

Způsob plnění Realizace osvědčených aktivit PMS ČR a VS ČR. 

Indikátory plnění 

Pilotní odzkoušení projektu BEZINKA – malých akčních týmů 
zaměřených na projednávání konkrétních případů v daném okrese  
a koordinování potřebných intervencí. Spuštění provozu čtyř 
programových center (v rámci čtyř soudních krajů), ve kterých bude 
skupinovou formou pracováno s odsouzenými s uloženou povinností 
absolvovat některý z programů – tj. budou zde prováděny programy 
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pro pachatele, které byly dle zahraničního vzoru vytvořené již v české 
podobě. Realizace rodinných skupinových konferencí. Podpora 
fungování Týmů pro mládež. Podpora fungování Komisí pro 
podmíněné propuštění. Poskytování intervence vězněným osobám  
s rizikem radikalizace.  

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MSP – PMS ČR 
Spolupracující 
subjekty 

MSP – VS ČR 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

C 1.2 
Získávání informací a příkladů nejlepší praxe ze zahraničí 

Způsob plnění Spolupráce se zahraničními subjekty, přenos příkladů dobré praxe.  

Indikátory plnění 
Zapojení českých odborníků v mezinárodní organizaci Radicalization 
Awareness Network. 

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MSP – PMS ČR 
Spolupracující 
subjekty 

MSP – VS ČR 

Termín dokončení 12/2022 
 

Specifický cíl C2: Vzdělávání a osvěta 

 

Číslo a název 
opatření 

C 2.1 
Aktualizace vzdělávacích kurikul 

Způsob plnění 
Reflexe mediální výchovy a problematiky informačních  
a komunikačních technologií ve vzdělávacích kurikulech. 

Indikátory plnění Aktualizace rámcových vzdělávacích programů.  

Způsob financování Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MŠMT 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

C 2.2 
Podpora preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních 

Způsob plnění 
Podpora preventivních opatření v oblasti rizikového chování dětí  
a mládeže. 
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Indikátory plnění 

Plnění úkolů Národní strategie primární prevence rizikového chování 
dětí a mládeže pro roky 2019–2027. Podpora vzdělávacích  
a preventivních programů škol, školských zařízení, ostatních 
organizací i krajských projektů. Pravidelná aktualizace informací se 
vztahem ke vzdělávání a prevenci na webových stránkách MŠMT.  

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MŠMT 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 

Číslo a název 
opatření 

C 2.3 
Realizace vzdělávacích a poradenských programů zaměřených na 
prevenci vzniků konfliktů, zvyšování tolerance, řešení či mediace 
sporů 

Způsob plnění 
Realizace projektu Místo pro všechny a jeho aktivity Mediace ve 
školách. 

Indikátory plnění Poskytování prezenční i distanční (online) podpory.  
Způsob financování Z grantového mechanismu Norských fondů.  
Odpovědný subjekt MMR – OSZ 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

C 2.4 
Realizace mediální kampaně  

Způsob plnění 
Pokračování projektu Místo pro všechny a jeho aktivity Mediální 
kampaň HateFree Culture. 

Indikátory plnění 
Pokračování v žurnalistické produkci a moderované diskuzi. 
Udržování a propagace sítě HateFree Zone. 

Způsob financování Z grantového mechanismu Norských fondů.  
Odpovědný subjekt MMR – OSZ 
Spolupracující 
subjekty 

 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

C 2.5 
Realizace a podpora aktivit reflektujících rizika extremismu  
a předsudečné nenávisti, vysvětlujících výhody demokracie  
a představujících lidi, kteří bojovali/bojují za demokracii 

Způsob plnění 
Realizace a podpora kulturních, osvětových, vzdělávacích či jiných 
aktivit. 

Indikátory plnění Podpora projektů v oblasti kinematografie a médií, literatury  
a knihoven, muzeí, galerií a památníků. Spolupráce resortů kultury, 
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školství, mládeže a tělovýchovy a vnitra. Úzká spolupráce 
s občanským sektorem a zahraničními institucemi. 

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MK 
Spolupracující 
subjekty 

MŠMT, MV 

Termín dokončení 12/2022 
 

 

Specifický cíl C3: Transparentní a oboustranně výhodná integrační politika 

 

Číslo a název 
opatření 

C 3.1 
Pokračování v realizaci integrační politiky v oblasti menšin 

Způsob plnění 
Realizace a podpora kulturních, osvětových, vzdělávacích či jiných 
programů v oblasti menšin a cizinců. Koncepční uchopení 
problematiky romské integrace.  

Indikátory plnění 

Podpora kinematografie (např. festivaly) a médií s tématikou  
O menšinách a PRO menšiny (např. periodický tisk, rozhlasová  
a televizní vysílání v jazycích menšin). Podpora uměleckých projektů 
(např. oblast tance, hudby či výtvarného umění). Podpora literatury  
a knihoven. Podpora muzeí, galerií a památníků. Schválení Strategie 
romské integrace 2021–2030 a plnění úkolů v ní obsažených. 
Spolupráce s občanským sektorem. 

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MK 
Spolupracující 
subjekty 

MŠMT, MV, ÚV, MPSV, MMR 

Termín dokončení 12/2022 
 
Číslo a název 
opatření 

C 3.2 
Pokračování v realizaci integrační politiky u cizinců 

Způsob plnění 
Metodická a finanční podpora projektů integrace cizinců na lokální 
úrovni. Pokračování v informování veřejnosti o migraci a integraci 
cizinců. 

Indikátory plnění 

Využívání příkladů dobré praxe z Koncepce integrace cizinců a ze 
Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní 
ochranou. Rozvoj systému integrované péče o cizince, podpora 
celorepublikové sítě regionálních Center na podporu integrace 
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cizinců, obcí i nevládních organizací. 

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MV 
Spolupracující 
subjekty 

MK, MŠMT, MPSV, MMR, MPO, MZV 

Termín dokončení 12/2022 
 

Číslo a název 
opatření 

C 3.3 
Provádění preventivních programů v sociálně vyloučených 
lokalitách 

Způsob plnění 
Koncepční uchopení problematiky sociálního začleňování a realizace 
preventivních projektů. 

Indikátory plnění 

Plnění úkolů Strategie sociálního začleňování 2021−2030. Schválení 
nové Strategie prevence kriminality vládou. Pokračování v Programu 
prevence kriminality, zejména pak v projektech Asistent prevence 
kriminality a Domovník – preventista. Zapojování sociálních 
pracovníků ve veřejné správě, včetně sociálních kurátorů, do realizace 
preventivních programů. 

Způsob financování 
Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků 
odpovědných a spolupracujících subjektů. 

Odpovědný subjekt MPSV 
Spolupracující 
subjekty 

MŠMT, MV, MPO, MF, MMR 

Termín dokončení 12/2022 
 

 

SHRNUTÍ  
Tento akční plán obsahuje celkem 38 opatření, která budou naplněna v průběhu roku 

2021 a 2022. V případě potřeby na ně budou navazovat další opatření, která se objeví 
v následujícím akčním plánu pro roky 2023 a 2024. 
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SEZNAM ZKRATEK  
AČR  Armáda ČR 
BIS  Bezpečnostní informační služba 
CS ČR  Celní správa ČR 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor ČR 
KŘP  Krajské ředitelství Policie ČR 
MF  Ministerstvo financí 
MK  Ministerstvo kultury 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO  Ministerstvo obrany 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSP  Ministerstvo spravedlnosti 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
NCOZ  Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 
NSZ  Nejvyšší státní zastupitelství 
NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
OSZ  Odbor pro sociální začleňování 
PA ČR  Policejní akademie ČR 
PČR  Policie České republiky 
PMS ČR Probační a mediační služba ČR 
PP ČR   Policejní prezidium České republiky 
SKPV PČR Služba kriminální policie a vyšetřování PČR 
ÚZSI  Úřad pro zahraniční styky a informace 
VS ČR  Vězeňská služba ČR 
VZ  Vojenské zpravodajství 
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