
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. června 2021 č. 563 

 
ke Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky 

v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu  
a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce  

boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020)  
a Akčnímu plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021 - 2022 

 
Vláda 

I. bere na vědomí Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České 
republiky v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 
pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům 
extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a 
předsudečné nenávisti 2021-2022, obsažené v části III materiálu čj. 634/21; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a 
obchodu a ministru dopravy, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, ministrům 
obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, ministryním práce a sociálních věcí, 
spravedlnosti, pro místní rozvoj, řediteli zpravodajských služeb, řediteli Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost plnit ve stanovených termínech úkoly 
vyplývající z Akčního plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě do 30. dubna 2022 Zprávu  
o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2021,  
do 30. dubna 2023 Vyhodnocení Akčního plánu boje proti projevům extremismu a 
předsudečné nenávisti 2021-2022 a do 30. dubna 2027 vyhodnocení Koncepce boje proti 
extremismu a předsudečné nenávisti 2021; 

III. pověřuje předsedu vlády předložit materiály uvedené v bodě I tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Provedou: 
předseda vlády,  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, 
ministři školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, obrany,  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministryně spravedlnosti, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
ředitelé zpravodajských služeb,  
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 


