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Abstrakt:  

 

Tato diplomová práce zkoumá povahu spolupráce neziskového sektoru s orgány 

státní správy na poli potlačování projevů neonacismu ve společnosti, uvádí konkrétní 

příklady této spolupráce od roku 2000 po současnost a vymezuje tuto spolupráci 

v rámci možných teoretických modelů spolupráce těchto dvou aktérů. Po úvodní části, 

která má povahu uvedení do kontextu, následuje hlavní část, kde je analyzována 

spolupráce především na poli monitoringu&reportingu neonacistických aktivit a 

v oblasti prevence a osvěty, zmíněny jsou však i oblasti péče o oběti rasově či jinak 

extremisticky motivovaných trestných činů a oblast aktivit ultralevicových subjektů.  

V průběhu práce zaznějí i největší připomínky představitelů oslovených 

nestátních neziskových organizací i orgánů státní správy směrem k vzájemné 

spolupráci, které byly zjištěny během empirické části. V přílohách této práce jsou mj. 

uvedeny odpovědi některých oslovených představitelů nestátních neziskových 

organizací na téma spolupráce se státem na poli potlačování projevů neonacismu ve 

společnosti.  
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1. ÚVOD 

Česká republika je moderním právním demokratickým státem. Hlásí se mj. 

k ochraně a respektování lidských práv, podpoře názorové plurality ve společnosti, 

ochraně handicapovaných a jinak znevýhodněných jedinců apod. Zároveň zaujímá 

relativně liberální postoj ke svobodě projevu, dává občanům právo se svobodně 

sdružovat, vyjadřovat a jinak projevovat své názory.  

Stejně jako většina demokratických států, kde je svoboda projevu zaručena či 

akceptována musí však Česká republika čelit otázce, zda a případně kde má mít tato 

svoboda myšlení a projevu nějaké hranice. Logicky totiž dochází k tomu, že této 

výsady využívají i jednotlivci či organizace k hlásání názorů či ideologií, které jsou 

v rozporu s demokratickými hodnotami, vyzývají k porušování lidských práv, 

národnostní či etnické nesnášenlivosti, hlásí se k odkazům různých diktátorských 

režimů apod. a mají tak příležitost působit na společnost a získávat pro svou 

nedemokratickou ideologii základnu příznivců. Státy, které se hlásí k demokratickému 

uspořádání nejsou jednotny v názoru, zda a jak tomuto fenoménu čelit.  

Ve snaze o minimalizaci tohoto kosmopolitního fenoménu tak státy vyvíjejí více 

či méně efektivní snahu o koncepční a širokospektrální řešení této problematiky, 

počínaje prevencí a konče případnými represivními opatřeními. Své aktivity a 

zkušenosti z tohoto úsilí koordinují jak na nadnárodní úrovni, formou pro tento účel 

vzniknuvších institucí, které se problematikou přístupu k ultrapravicovému extremismu 

a negativních sociálních jevů s ním spojených (rasismus, xenofobie a další) věnují (viz 

dále) tak i se subjekty neziskové sféry, bez jejichž pomoci by v současnosti těžko 

relevantně fungovala tato protiextremistická politika.   

Česká republika není výjimkou. Z dosavadního vývoje, kterým státní politika 

v oblasti přístupu k pravicovému extremismu od roku 1989 prošla, je zřejmé, že ačkoli 

vyvíjí značnou snahu o opatření, která by vedla k minimalizaci až marginalizaci 

neonacismu ve společnosti, není s to se s touto problematikou dostatečně sama 

vyrovnat. Právě zde se nachází místo pro neziskový sektor, který, nejlépe v součinnosti 

se státní politikou, je účinným nástrojem při snaze o minimalizaci tohoto fenoménu ve 

společnosti a má potenciál i dalšího rozvoje a zkvalitnění poskytovaných služeb (ať se 

již jedná o oblast prevence, monitoringu či následné péče).  

V současnosti lze konstatovat, že neziskové organizace, které se působením proti 

pravicovému extremismu zabývají, se již na české půdě signifikantně etablovaly a 

jejich aktivity tak již tvoří nedílnou součást opozice vůči šíření pravicově 
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extremistických myšlenek. Tato diplomová práce by pak měla analyzovat, jaká forma 

spolupráce těchto dvou výše zmíněných aktérů, tj. státu a neziskového sektoru, je 

v současnosti na poli boje proti projevům neonacismu aplikována a jaké jsou hlavní 

výhrady představitelů obou stran vůči tomuto modelu spolupráce.  

 

 

1.1. Struktura & metodologie   

 

1.1.1. Metodologie 

V průběhu této diplomové práce bude analyzována povaha spolupráce státu a 

neziskového sektoru v boji proti projevům neonacismu ve společnosti v různých 

oblastech činnosti, které by však měly tvořit dohromady jakýsi komplexní a koncepční 

celek (viz dále). Zmíněny budou, kromě konkrétních projektů, kde k této spolupráci od 

roku 2000 po současnost došlo, rovněž připomínky a výhrady obou stran k této 

spolupráci, které byly zaznamenány v průběhu empirické části a zazněly během 

vedených řízených rozhovorů, v e-mailových dotaznících či v průběhu řízených 

telefonických rozhovorů. V závěru práce bude na základě získaných informací 

vyhodnoceno, o jaký model spolupráce státu a neziskového sektoru se jedná a budou 

rovněž sesumarizovány připomínky, stanoviska a názory představitelů oslovených 

NGOs a orgánů státní správy, které podařilo získat analýzou dat z dostupných zdrojů a 

nebo které byly získány z empirického šetření k této práci a které nedostatky této 

spolupráce komentují. 

Výzkumnými metodami, kterými se budu snažit odpovědět na výše uvedenou 

otázku, tj. jaký model spolupráce státních orgánů a subjektů neziskového sektoru je 

v České republice na poli boje proti projevům neonacismu ve společnosti v současnosti 

ze čtyř teoreticky možných modelů (teoretické vymezení spolupráce dále v textu) 

aplikován a jaké jsou hlavní připomínky obou protagonistů k jeho fungování, jsou 

primární a sekundární analýza dostupných dokumentů, které se oblasti aktivit proti 

neonacismu (pravicovému radikalismu v obecnějším pojetí) a případně spolupráci státu 

a neziskových organizací věnují a to jak v knižní tak elektronické podobě (viz seznam 

literatury) a dále empirické šetření u oslovených představitelů obou stran.  

V průběhu zmiňované empirické části byla navázána spolupráce s doc. JUDr. 

PhDr. Miroslavem Marešem, PhD., který je uznávaným expertem na problematiku 

pravicového extremismu a jehož služeb využívá i Policie České republiky při 
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vypracovávání posudků k této problematice (jeho odpovědi viz příloha č.1), dále byly 

vedeny řízené rozhovory s představiteli Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra ČR – PhDr. Ladislavou Tejchmanovou, CSc. a Mgr. Oldřichem Krulíkem a 

lidmi z odboru extremismu na Správě východočeského kraje Policie České republiky. 

Z neziskových organizací byl veden řízený rozhovor s představiteli skupiny Monitoring 

nadace Tolerance a občanská společnost – Ondřejem Caklem a Klárou Kalibovou (kteří 

se oblastí monitoringu neonacistických aktivit zabývají již několik let a jejichž služby 

využil např. i Úřad vlády ČR při zpracování „Zprávy o stavu extremismu v České 

republice“ – viz seznam literatury), dále byla formou e-mailových dotazníků či 

řízeného rozhovoru navázána spolupráce s představiteli organizace Člověk v tísni o.p.s. 

(příloha č.3), Českého helsinského výboru - Mgr. Františkem Valešem (příloha č.2) a  

Multikulturního centra Praha (příloha č.4) a v neposlední řadě byl veden řízený 

telefonický rozhovor i se Stanislavem Pencem z Dokumentačního střediska pro lidská 

práva a Jiřím X. Doležalem, redaktorem časopisu Reflex, který se problematikou 

pravicového extremismu rovněž zabýval. Využity byly rovněž některé poznatky 

z výkonu policejní praxe autora této práce 

Připomínky výše uvedených představitelů orgánů státní správy i angažovaných 

neziskových organizací budou, mimo uvedení některých z nich v přílohách této práce, 

zmiňovány i v průběhu přiblížení některých společných projektů či aktivit.  

Vzhledem k tomu, že spolupráce státu a NGOs na poli boje proti neonacismu se 

odvíjí především ve dvou hlavních oblastech – monitoringu projevů neonacismu a 

případnému reportingu ať již na národní či mezinárodní (nejčastěji evropské) úrovni a 

v oblasti prevence a osvěty, analyzována bude spolupráce především v těchto 

oblastech, jakkoli lze nalézt ještě dvě další, minoritnější, oblasti, ve kterých v menší 

míře může docházet k vzájemné spolupráci těchto dvou složek – a to v oblasti následné 

péče o oběti a útočníky a oblasti aktivit ultralevicového spektra občanů. 

U první zmiňované oblasti, monitoringu&reportingu, není třeba jakkoli zužovat 

její záběr, neboť se jedná o aktivity, které jsou s neonacismem apriori primárně spojeny 

tím, že se zabývají monitorováním a dokumentováním těchto aktivit za účelem ať již 

statistické evidence či získávání průkazních materiálů pro trestní řízení. Pouze je nutné 

vymezení neonacismu v rámci pravicového radikalismu či extremismu (viz dále 

v textu), jakkoli se jedná o spojené nádoby, které spolu nedílně souvisejí.  

Aktivity v druhé oblasti, tj. prevence a osvěty, jsou, jak již vyplývá z jejich 

povahy, zaměřeny poměrně šířeji a jejich cílem je v dlouhodobém horizontu kultivovat 
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občany a obyvatele a vychovávat je k respektu vůči odlišnostem ať již v barvě kůže, 

náboženském přesvědčení, kulturním prostředí apod. Tím se tyto akce snaží bránit 

rozvoji rasismu, rasové diskriminace, xenofobie. To jsou jevy, které nepochybně 

souvisejí s nacistickou ideologií, která se k nim hlásí, oblast prevence a osvěty je však 

zaměřena šířeji než pouze na vymezení se vůči neonacistické, k rasismu se hlásící, 

platformě. Její snahou je většinou oslovit široké spektrum obyvatel a preventivně tak 

předcházet akceptaci výše uvedených nežádoucích sociálních jevů.  

Pro tuto diplomovou práci tak budou klíčové ty společné projekty, akce a aktivity 

státu a neziskové sféry, které vstoupily nejvíce ve známost v souvislosti s opatřeními 

proti šíření neonacismu ve společnosti.   

 

1.1.2. Struktura 

Práce je rozčleněna do několika tematických celků: 

V první části, která má povahu teoretického uvedení do kontextu problematiky 

neonacismu v České republice, resp. opatření, která jsou proti němu vyvíjena, je 

obsaženo vymezení klíčových pojmů, se kterými bude v průběhu následujícího textu 

operováno a které jsou klíčové pro terminologické vymezení. V části navazující jsou 

vymezeny možné formy spolupráce neziskového sektoru a státu tak, jak je zmiňuje 

akademická oblast. Na toto teoretické vymezení následně navazuje, po krátkém 

exkurzu do vývoje vztahu neziskového sektoru se státním po roce 1989, předestření 

povahy spolupráce státu a NGOs na poli boje proti projevům neonacismu v České 

republice. Cílem této části je přiblížení konkrétní formy spolupráce státu a NGOs v ČR 

na pozadí možných teoretických přístupů.  

V druhé části, která je rovněž koncipována jako uvedení do kontextu, v tomto 

případě však již na pozadí konkrétních příkladů, je naznačeno vnímání neonacistické 

problematiky v rámci jednotlivých částí společnosti (zmíněna je oblast médií, státní 

správy, policie, neziskového sektoru, akademické sféry a veřejnosti), neboť výsledné 

konkrétní projekty politiky proti projevům neonacismu (tedy i analyzovaná povaha 

spolupráce neziskové sféry se státní) z tohoto vztahu vycházejí.  

V navazující třetí části je uvedena velice stručná charakteristika neonacistické 

scény v České republice, resp. jejích nejznámějších a nejviditelnějších projevů, vůči 

nimž se následně politika opatření proti těmto projevům vymezuje a jimž musí čelit. 

V průběhu těchto částí je již přiblížena i spolupráce neziskových organizací s orgány 

státní správy, resp. zde již zaznějí i některé konkrétní připomínky zainteresovaných 
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představitelů obou stran, které byly zaznamenány v průběhu empirického šetření k této 

diplomové práci. Cílem těchto částí (druhé a třetí) je zasadit výslednou politiku proti 

projevům neonacismu, tedy především analyzovanou spolupráci státu a neziskových 

organizací, která bude zmíněna v navazujících částech, do širšího kontextu prostředí 

v České republice, bez čehož by nebylo možné relevantně tuto spolupráci analyzovat.  

Čtvrtá část je věnována analýze spolupráce státu a neziskové sféry v oblasti 

monitoringu a reportingu projevů neonacismu. V průběhu této části budou nejen 

zmíněny konkrétní projekty, na kterých stát i zúčastněné neziskové organizace 

participují, rovněž zde zaznějí hlavní připomínky obou stran k vzájemné spolupráci, 

které vyplývají z uplatňovaného modelu spolupráce. Tato část by měla pomoci 

analyzovat spolupráci státu a NGOs v jedné z klíčových oblastí spolupráce v boji proti 

neonacismu.  

V páté části, jež je věnována preventivně-osvětovým projektům, které vznikají ve 

spolupráci státních orgánů se zainteresovanými neziskovými organizacemi, jsou 

zmíněny ty projekty, které vstoupily nejvíce do povědomí ve spojení s opatřeními, 

která jsou realizována v rámci postupu proti aktivitám ultrapravice. Spolupráce státu a 

NGOs na poli prevence a osvěty vykazuje do značné míry jiné znaky a jinou formu, 

než která je aplikována v oblasti monitoringu a tato část by měla pomoci analyzovat 

formu spolupráce státu a neziskových organizací v této oblasti – tedy jedné z dvou 

hlavních oblastí aktivit těchto dvou aktérů ve společném úsilí o minimalizaci projevů 

neonacismu ve společnosti.  

V šesté části budou zmíněny dvě marginálnější oblasti boje proti projevům 

neonacismu ve společnosti z pohledu vzájemné spolupráce státu a subjektů občanského 

sektoru – tj. aktivity ultralevice proti rozvoji neonacismu spolu s oblastí následné péče 

o oběti a útočníky. Jedná se o oblasti, které s bojem proti projevům neonacismu ve 

společnosti souvisejí, v obou případech však nelze mluvit o signifikantnější spolupráci 

subjektů neziskového sektoru se státními orgány, jakkoli je důvodem této absence užší 

spolupráce v obou oblastech něco jiného. Jistě je však vhodné tyto oblasti zmínit, neboť 

tvoří rovněž jakési kamínky v mozaice výsledné účinnosti opatření společnosti vůči 

aktivitám ultrapravice.    

V sedmé části jsou obsaženy hlavní výtky představitelů oslovených neziskových 

organizací i orgánů státní správy  ke statusu quo jejich vzájemné spolupráce na poli 

boje proti neonacismu a pravicovému radikalismu obecněji.  
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V závěru této práce je prezentován výsledek analýzy spolupráce státu a 

zainteresovaných subjektů občanského sektoru v širším kontextu. 

 

 

1.2. Teoretické vymezení 

 

1.2.1. Vymezení pojmů 

V dalším textu bude operováno s několika navzájem se sebou souvisejícími, 

přesto však odlišnými pojmy, které jsou v souvislosti s pravicově extremistickou 

scénou užívány. Pro další práci v textu budu vycházet z následujících definic níže 

uvedených pojmů: 

A) extremismus  

Doc. JuDr. Jan Chmelík, PhD. uvádí následující definici extremismu, se kterou 

operuje Policie ČR:  

„Verbální, grafické, fyzické a jiné aktivity spojené zpravidla s vyhraněným 
ideologickým nebo jiným kontextem, které vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob 
s názory výrazně vybočujícími z všeobecně uznávaných společenských norem, se 
zřetelnými prvky netolerance, zejména rasové, národnostní, náboženské nebo jiné 
obdobné nesnášenlivosti, a které útočí proti demokratickým principům, společenskému 
uspořádání, životu, zdraví, majetku nebo veřejnému pořádku.“(Závazný pokyn 
policejního prezidenta č.70/1990Sb. in Chmelík, 2001:8)  

 

B) pravicový extremismus 

Při definici pravicového extremismu budu vycházet z pojetí německého 

politologa Uwe Backese: 

„ Pravicový extremismus popírá podle Backese kořeny moderního pojetí rovnosti 
– étos fundamentální rovnosti lidí jako duchovní základ demokratického ústavního 
státu. V současnosti se pravicový extremismus často projevuje jednostranným vyšším 
hodnocením vlastního “etnika“, “rasy“ či “národa“ (etnocentrismus, rasismus, 
nacionalismus) a ve snižování skupin, které jsou “jiného druhu“ či “cizí“ (nenávist 
k cizincům, xenofobie, heterofobie, antisemitismus). Obdobně Backes spolu s Jessem o 
pravicovém extremismu uvedli, že je to antiindividualistické obranné hnutí negující 
demokratický základní axiom fundamentální lidské rovnosti a za měřené proti 
demokratickým a liberálním silám a produktu jejich vývoje – demokratickému 
ústavnímu státu. Na místo principu stejných politických práv pro všechny by měl 
nastoupit politický řád, který institucionalizuje fundamentální nerovnost lidí zakládající 
se na původu, výkonu, národní, etnické nebo rasové příslušnosti.“ (Backes a 
Backes&Jesse in Mareš,2003.22)    
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C) neonacismus 

Miroslav Mareš neonacismus charakterizuje jako názorový směr, který se 

pokouší rehabilitovat nacistické hnutí a historický nacistický režim ve Velkoněmecké 

říši, přičemž akcentuje prvky rasistické doktríny, která umisťuje vlastní lid (Árijce) na 

nejvyšší stupeň rasové hierarchie a legitimizuje sociálně-darwinistický rasový boj. Jak 

dále uvádí: 

„V globálním rámci se neonacismus prosazuje především ve formě white power 
hnutí (hnutí bílé síly), které obecně akceptuje společný boj árijských či bílých národů a 
přizpůsobuje tomu i selektivní výběr z nacistických tradic. Oceňováno je např. společné 
vystoupení Árijců ve druhé světové válce v rámci cizineckých jednotek ve Zbraních 
SS, odkaz údajného „mírového letu“ Rudolfa Hesse a jeho následné údajné týrání 
v norimberském procesu a ve Spandau, různé společné iniciativy v rámci spolupráce a 
kolaborace s hitlerovským Německem apod. Jedním z jeho hesel je i „Nikdy více válku 
mezi bratry“ – „No More Brothers War!“. Přesto i v rámci tohoto proudu dochází často 
s ohledem na zmíněnou silnou vazbu na národní identitu určitých složek k oživování 
tradičních nacionálních a rasových střetů, což oslabuje jeho celkovou akceschopnost.“ 
(Mareš,2005:2) 

 

 

D) rasismus 

U rasismu budu vycházet z následující definice Josefa Alana: 

„Rasismus má v podstatě dvě polohy: “lidovou“ a ideologickou. Obě mají sklon 
vyústit do organizovaných akcí. Ta první je poněkud naivní, ale to zdaleka neznamená, 
že by byla méně nebezpečná. Spočívá na vcelku jednoduchém manévru, který 
sociologové označují slovem stigmatizace. Prostě už jenom tím, že někdo není zařazen 
“mezi nás“, dostává značku, která signalizuje:“Pozor na něj!“ Jako by se nejen 
vymykal z našeho světa, ale dokonce ho jaksi “znečišťoval“. Proto také bývá součástí 
rasismu představa rasové nečistoty... 

Daleko nebezpečnější je však ideologická forma rasismu. Nestaví totiž už na 
náhodných případech (nemá tedy kasuistický základ) nebo na lidových předsudcích, ale 
tváří se jako nositel jejich racionálních zdůvodnění. Je přitažlivá tím, že – podobně jako 
předsudky – nabízí jednoduchá řešení těchto velmi komplikovaných sociálních 
(rasových, etnických) vztahů....A tak vyhlašuje radikálně asimilační nebo izolační či 
dokonce likvidační programy pro celé skupiny (etnika, rasy), a protože je vtěluje do 
jednoduchých hesel, poskytuje návod, jak přistupovat k jednotlivým příslušníkům 
těchto skupin. Právě zde se “lidový“ a ideologický rasismus propojuje: jeden fandí 
druhému a stimuluje ho.“ (Alan, Josef,1998. Xenofobie a rasismus: úvodní poznámka 
sociologa in Šišková,1998:10-11)   
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E) Xenofobie 

Doc. JUDr. Jan Chmelík, PhD. vymezuje xenofobii následujícím způsobem: 

„Nedůvěra ke všemu cizímu, novému, charakteristické projevy odporu, 
nepřátelství. Nejčastějším projevem je odpor vůči občanům jiné barvy pleti, jiné 
národnosti, jazyka, náboženství, kultury, projevující se nepřátelstvím vůči cizincům, 
imigrantům, uprchlíkům apod. Jde o obecný termín užívaný pro charakterizování 
různých projevů extremismu.“ (Chmelík,2001:10)  

 

F) neziskový sektor, nestátní neziskové organizace 

Při definici neziskového (jinak také občanského či třetího) sektoru budu vycházet 

z definice Richarda Hollowaye, kterou Marie Dohnalová rozvádí dále a podle které je 

občanský sektor : 

„...Oblast institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, 
v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit společné 
zájmy. Organizace, které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sdílených hodnota a 
zájmu skupiny občanů a těch, kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou 
odděleny od státu a trhu a zahrnují nejrozmanitější formy skupin, sdružení, spolků, 
svazů a společností.“ (Holloway in Dohnalová,2004:63)  

 

Nestátní nezisková organizace (NNO nebo také NGO z anglického Non 

Governmental Organization, tedy nevládní organizace) je poněkud zavádějícím 

pojmem pro slovo “nezisková“ v české formě názvu. Tato neziskovost neznamená, že 

by organizace nemohla vytvářet v rámci svých činností zisk, není však za účelem 

generace zisku založena a případný zisk se nerozděluje mezi členy, nýbrž je 

reinvestován v souladu s posláním organizace.   

Slovo “nestátní“ pak vyjadřuje to, že se nejedená o jistou formu organizace, která 

je se státem spojena, byť by nebyla vytvořena za účelem zisku (např. dřívější 

rozpočtové a příspěvkové organizace státu) ale o samosprávný subjekt, který je 

upravován soukromým právem. V podmínkách České republiky do občanského sektoru 

zahrnujeme následující nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, (spolky, 

společnosti, svazy, kluby), odborové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy a účelová zařízení církví (Dohnalová,2004). V následujícím textu budou 

užívány pro zkrácení pojmy neziskové organizace a NGOs – v obou případech jde o 

synonymální vyjádření k pojmu nestátní neziskové organizace (nebude-li v textu 

vyznačeno jinak). 

Existují ještě jiná dělení, která do občanského sektoru řadí i politické strany a 

další subjekty, já však ve své práci budu vycházet z výše uvedené definice. 
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1.2.2. Teoretický koncept spolupráce státu a neziskového sektoru 

Aktivity neziskového sektoru jsou v současnosti již neoddělitelnou součástí 

mnoha oblastí lidského života. V těchto oblastech tvoří doplněk či substituent prvku 

státní politiky či péče a doplňují a zkvalitňují tak celkovou varietu nabízených služeb, 

čehož si je společnost vědoma (STEM, Občanská společnost, http://neziskovky.cz 

/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/vyzkumy/)  

V obecné rovině lze stanovit čtyři možné způsoby spolupráce těchto dvou aktérů 

– tzv. výlučný, komplementární, alternativní a rozvojový. 

První způsob – tj. výlučný – znamená, že činnost v dané oblasti vyvíjejí pouze 

neziskové organizace – lhostejno, zda se jedná o oblast místní či celostátní. Příkladem 

může být organizace českého Červeného kříže či některá sdružení poskytující služby 

handicapovaným občanům. 

Druhý způsob, komplementární, označuje ten stav, kdy služby a aktivity 

neziskových organizací jsou jakýmsi doplňkem činností prováděných státními 

organizacemi (tato forma je častá v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a 

vzdělávání). 

O třetí zmiňované formě spolupráce, alternativní, mluvíme v případě, kdy 

aktivity neziskového sektoru tvoří jakousi autonomní alternativu vůči postupu státních 

orgánů a vytváří tak de facto jakousi formu konkurenčního prostředí. Jako příklad 

bychom mohli využít církevní či soukromé školy, různé ekologické organizace apod.  

Rozvojová forma spolupráce je pak realizována především v oblastech spjatých 

s tématy jako biotechnologie, farmakologie, internet, telekomunikace a dalších, které 

lze označit pojmem “nová ekonomie“ (Goulli, Vyskočilová in Dohnalová,2004:68)    

Neziskové organizace (vymezení tohoto pojmu viz výše) jsou, vzhledem 

k povaze jejich aktivit a nevýdělečnosti ve smyslu nepřerozdělování zisku, do značné 

míry, v závislosti na konkrétních případech, závislé na finanční pomoci od státu či 

samosprávy. Tato pomoc může být buď přímá či nepřímá.  

Přímou finanční pomocí z veřejných rozpočtů rozumíme především dotace, 

s jejichž udělením se pojí některá pravidla jako je nenárokovatelnost dotace, krytí do 

maximálně 70% rozpočtových výdajů, vázanost na účel apod., dále příjmy 

z mimorozpočtových fondů (v českém kontextu především NIF – Nadačního 

investičního fondu) aj. O nepřímé podpoře mluvíme v případě uplatnění takových 

mechanismů jako odpočet daru ze základu daně pro dárce, osvobození od daní či 

v případě daňových asignací. (Dohnalová,2004:68-69)       
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1.2.3. Vztah státu a neziskového sektoru v ČR po roce 1989 obecně 

Specifikem České republiky (do r. 1993 samozřejmě Československa, ať již bylo 

názvosloví tohoto uskupení v průběhu let jakékoli), stejně jako srovnatelných 

postkomunistických zemí, je fakt, že datum, od kterého lze ilustrativně datovat 

naprostou přeměnu státní politiky, uspořádání státu a jeho směřování vůbec (v našem 

případě, stejně jako v případě Polska, Slovenska či Maďarska, tedy přechod od 

socialisticky centrálně řízeného státu pod nadvládou komunistické ideologie 

k demokratickému státu, který sází na decentralizaci, volný obchod a svobodu slova) je 

zároveň jistým bodem 0, od kterého se začíná pomalu odvíjet novodobá historie 

občanského (třetího) sektoru, jakožto doplňku státu a tržní sféry. Za éry vlády 

komunistické strany byla propagována teorie naprosté angažovanosti státu ve všech 

sférách života společnosti, ty tak měl stát na starost a bylo nemyslitelné, aby zde 

vznikaly nezávislé subjekty, které by se snažily jeho funkci suplovat, doplňovat či 

nahrazovat. Pomineme-li tedy existenci Hlávkovy nadace, která jako snad jediný 

předúnorový neziskový subjekt svou existenci nepřerušila ani za doby éry komunismu 

a nebyla státním establishmentem zrušena, pak lze opravdu mluvit v částečné nadsázce 

o vzniku občanského sektoru v Československu (a následně v České republice) až po 

roce 1989. (Dohnalová,2004) 

Po zmiňovaných klíčových změnách v uspořádání státu i společnosti, které 

nastaly po roce 1989, došlo ke zvláštní situaci, kdy, narozdíl od států, kde byly 

demokratické principy historicky nedílně implementovány do fungování státu a 

společnosti, byla v Československu a později v České republice utvářena nová pravidla 

chodu společnosti v období těchto výrazných změn jakýmsi ad hoc způsobem. 

Především zmatky v legislativním prostředí, které byly způsobeny ne příliš šetrnou 

implementací nových demokratických principů a mechanismů do všech sfér působnosti 

tehdejší socialistické legislativy, jejíž kontinuita byla zachována, způsobily (krom 

mediálně dobře známých případů ekonomického egoismu a bezohlednosti, jejichž 

dopad cítí česká ekonomika do současnosti), že po jistou dobu vládlo na poli 

legislativní úpravy neziskových subjektů jakési bezvládí, resp. vágnost či 

nejednoznačnost jejich vymezení. 

Změnu přinesly částečně až zákony č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních 

fondech a z. č.248/1995 Sb. o Obecně prospěšných společnostech. Problematika 

občanských sdružení, tedy formy nestátní neziskové organizace, která je nejčastěji 

občany využívána, je legislativně ošetřena z.č. 83/1990 Sb. o Sdružování občanů 
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(Dohnalová,2004). Ze strany protagonistů občanského sektoru však zní stále sílící 

hlasy, které tvrdí, že stávající legislativní úprava, která se vztahuje k subjektům 

neziskové sféry postrádá koncepčnost a hegemonitu a je roztříštěna do příliš velkého 

množství právních norem, které se k subjektům neziskového sektoru. To potvrzuje i 

následující citace: 

„Český právní řád nedefinuje ani pojem občanský sektor, ani nezisková 
organizace. Svou podstatou patří organizace občanského sektoru k soukromoprávním 
subjektům, tedy především do sféry působnosti občanského zákoníku. 

...Právní úprava jednotlivých typů organizací občanského sektoru je dosud 
relativně roztříštěna a promítá se do několika obecných zákonů (občanského zákoníku, 
obchodního zákoníku, daňových zákonů) a do celé řady samostatných zákonů pro 
jednotlivé typy neziskových organizací.“ (Dohnalová,2004:66)   

 
Dle z.č.586/1992 Sb. o Daních z příjmu spadají do kategorie neziskových 

subjektů občanská sdružení, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti, 

nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce, okresní úřady, organizační 

složky státu a příspěvkové organizace. Dle dělení Salomona a Anheiera, které zastává i 

katedra Občanského sektoru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, však musí 

subjekty neziskového sektoru splňovat několik podmínek: institucionalizovanost, 

samosprávnost, musí jít o subjekty občanského práva, neziskovost a přítomný prvek 

dobrovolnictví, což splňuje pouze několik z nich. (Dohnalová,2004) 

V současnosti tvoří neziskový sektor v České republice, narozdíl od výše 

zmiňovaného období  před rokem 1989 již neoddělitelnou součást doplnění činnosti 

státu (STEM,Občanská společnost. http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-

cr/vyzkumy/). Důkazem toho, že se stát snaží klást na jednání s neziskovým sektorem 

jakožto svým partnerem důraz, resp. se alespoň formálně snaží deklarovat vstřícnost 

vůči této oblasti je i existence Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jakožto 

poradního orgánu vlády, v níž jsou mj. zastoupeni i představitelé neziskových 

organizací.  

   

1.2.4. Vztah státu a neziskového sektoru v boji proti pravicovému radikalismu 

            v kontextu mezinárodní scény 

Idea boje proti myšlenkám pravicového extremismu a jeho neonacistické 

podskupiny je v evropském i světovém kontextu něčím, co ukazuje (resp. stvrzuje) 

demokratické směřování státu, jakkoli to není zdaleka jediným znakem demokratičnosti 

státního zřízení. Ratifikace jednotlivých závazků, smluv, úmluv a doporučení je tedy 
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něčím, co formálně stvrzuje identitu státu v širším (evropském či celosvětovém) 

kontextu. 

Česká republika je členem několika mezinárodních či nadnárodních uskupení, na 

jejichž platformě dochází k multilaterálnímu jednání zúčastněných či členských států a 

v rámci nichž vznikaly a byly předloženy k ratifikaci jednotlivým státním parlamentům 

různé dokumenty (je samozřejmě nutno rozlišovat povahu těchto dokumentů – tedy zda 

se jedná o tzv. hard law či soft law materiály), které se podporou boje proti 

pravicovému extremismu, resp. myšlenkám, které jsou s ním nedílně spjaty – tj. již 

zmiňovaný rasismus., xenofobie, netolerance vůči vlivům cizích kultur apod. zabývají.  

Tyto dokumenty rovněž volají po zlepšení či zintenzivnění práce jak členských států 

tak i nestátních neziskových organizací (či po větší kooperaci mezi těmito aktéry), po 

jejich shlédnutí však lze konstatovat, že ve velké míře jde o doporučení příliš obecná, 

samozřejmá a nepříliš překvapivá.  

Příkladem takovéhoto materiálu jsou i některé články ze Světové konference proti 

rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a podobným typům netolerance, kterou 

zorganizovala OSN na podzim roku 2001 v Jihoafrické republice, jakkoli jde pouze o 

doporučení: 

Článek 42: 

„(OSN) vyzývá státy a neziskové organizace, aby kladly důraz na opatření proti  
rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a jiným formám netolerance, které s tím souvisí 
a  které jsou vystavováni Romové, imigranti a další znevýhodněné skupiny a zároveň 
aby pomohly zlepšit povědomí a respekt vůči kultuře a historii těchto skupin.“ 
(UN,2002:61) 

  

Článek 74: 

„(OSN) apeluje na státy i neziskový a ziskový sektor, aby: 
 
a) vytvořili a implementovali takové přístupy u policejních složek, které by 

pomohly zvýšit kvalitu a diversitu těchto složek a tím vedly k odstranění rasismu, 
rasové diskriminace, xenofobie a dalších forem netolerance. Policie, soudní systém i 
samotný trh práce by se rovněž měly aktivně snažit zaměstnávat příslušníky všech 
skupin obyvatel včetně minorit     

b) se snažili zmírňovat a minimalizovat projevy násilí, včetně násilí 
motivovaného rasismem, rasovou diskriminací, xenofobií a dalšími formami 
netolerance:  

 
i) tvorbou vzdělávacích materiálů, které by mladým lidem ukazovaly       

důležitost tolerance a respektu 
ii)  předcházením předsudků dříve, než dojde k jejich realizaci formou násilných 

kriminálních činů 
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iii)  ustanovením pracovních skupin, kde budou mj. přítomni místní “community 
leaders“ a zástupci místních a národních bezpečnostních sborů, které by se snažili 
zlepšit spolupráci, zainteresování komunity, trénink, vzdělání a sběr dat s cílem 
zabránit takovým násilným kriminálním aktům   

iv) zajištěním toho, že bude posílena ochrana lidských práv   
v) rozšířením sběru dat, který je věnován problematice násilí motivovaného 

rasismem, rasovou diskriminací, xenofobií a dalšími formami netolerance 
vi) poskytováním odborné pomoci obětem, podporou osvěty veřejnosti tak, aby 

v budoucnu nedocházelo k násilí motivovaného rasismem, rasovou diskriminací, 
xenofobií a podobnými formami netolerance“ (UN,World conference against racism, 
racial discrimination, xenofobia and related experience,2002:71-72)  

 

Podobně vyznívají některá doporučení Evropské komise proti rasismu a 

intoleranci (ECRI) (přijaté Výborem ministrů členských zemí dne 13.6.2002 jako 

rezoluci RES(2002)8 o Stanovách Evropské komise proti rasismu a netoleranci), která 

je jedním z orgánů Rady Evropy. Česká republika je členem RE od roku 1993. I zde je  

patrno, že se jedná o materiál, který musí z podstaty být koncipován obecněji, neboť se 

vztahuje na všechny členské státy Rady Evropy, v nichž je situace více či méně 

navzájem odlišná (RE,2003).  

Mezi další dokumenty, k jejichž naplňování se Česká republika zavázala či 

s jejichž zněním se ztotožňuje (opět nutno vnímat pojetí těchto materiálů – viz dělení 

na soft a hard law) patří např. mj. Listina základních práv a svobod (součást naší 

ústavy), Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod, Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o 

ekonomických, kulturních a sociálních právech, Deklarace o právech příslušníků 

národnostních, náboženských, etnických a jazykových menšin, materiály Komise pro 

lidská práva (OSN), doporučení Vysokého komisaře pro lidská práva (OSN) a mnoho 

dalších dokumentů, které se k problematice rasismu, xenofobie a netolerance obsáhleji 

či částečně váží.       

Česká republika je signatářem těchto výše uvedených dokumentů či oficiálně 

akceptuje zásady, k nimž tyto materiály odkazují. V tomto směru asi nelze pochybovat, 

že v rovině oficiální je státní politika jasně nasměrována směrem k dodržování lidských 

práv, potírání rasismu a xenofobie, snaze o potlačování hnutí a organizací, které se 

otevřeně k hlásání těchto jevů hlásí (tedy i neonacistické organizace) atd. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry se daří tyto zásady prosazovat v praxi, o čemž svědčí rozpor mezi 

oficiálními stanovisky různých ministerstev a jiných orgánů státu a názory 
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představitelů velké části zainteresovaných neziskových organizací. Právě tyto rozpory 

jsou patrny v těch částech této práce, které analyzují spolupráci v oblasti monitoringu či 

v oblasti preventivně-osvětových akcí.  

Klíčové pro spolupráci státu a neziskových organizací (nejen) na poli boje proti 

pravicovému radikalismu je, aby státní aparát nebral neziskové organizace, které de 

facto vznikají díky přesvědčení jednotlivců a skupin, že je nutno státní politiku 

v jednotlivých segmentech doplnit, suplovat či metamorfovat, jako svého soupeře (což 

je dáno mj. častou kritikou zainteresovaných neziskových organizací směrem k postupu 

orgánů státní správy), ale naopak, aby k nim přistupoval jako ke svému relevantnímu 

partnerovi pro jednání, kterému se v důsledku jedná o stejnou věc. Právě nedostatečná 

akceptace neziskových organizací jakožto relevantního partnera pro diskuze je stále 

doposud přes lepšící se trend, dle mínění většiny oslovených neziskových organizací,  

překážkou zlepšení vzájemné spolupráce (viz přílohy). 

Jako nejvyužívanější formy spolupráce mezi státem a NGOs v oblasti aktivit proti 

projevům pravicového extremismu, pomineme-li otázku financování těchto NGOs, na 

kterém se ve většině případů stát či samospráva podílejí, se ukázaly být, přes 

přetrvávající značné problémy v komunikaci a harmonizaci aktivit, vzájemná výměna 

informací a zkušeností, přizvání představitelů některých neziskových organizací do 

multilaterálních  meziresortních a poradních orgánů, které se touto problematikou 

zabývají či pověření k realizaci určitého projektu na základě výběrového řízení, které 

stát, resp. jeho pověřené orgány vypisují (informace z proběhnuvších rozhovorů 

v rámci empirické části této práce).  

Podíváme-li se na povahu spolupráce státu a NGOs v oblasti monitoringu & 

reportingu a preventivně-osvětových akcí prizmatem výše uvedených teoretických 

modelů spolupráce státu a občanského sektoru, pak pro vzájemnou spolupráci v této 

oblasti by se jevily jako zřejmě realizovatelné modely komplementární a alternativní.  

V oblasti monitoringu a reportingu si lze těžko představit model výlučný, kdy by 

veškerá činnost spočívala na neziskových organizacích, neboť stát se zavázal (např. pro 

EUMC – viz dále) monitorovat aktivity a projevy ultrapravice a zároveň je povinen 

mechanismem složek, které jsou pro to pověřeny a určeny, v případě zjištěného 

protiprávního jednání zasáhnout (ustanovení z. č.283/1991Sb. o Policii ČR), což za něj, 

ve společnosti, kde má legitimní monopol na násilí a jurisdikci pouze stát, nemůže 

občanský sektor suplovat.      
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V oblasti prevence a osvěty, která je zaměřena proti jevům jako rasismus, 

xenofobie apod. rovněž není možno, aby se stát úplně zbavil odpovědnosti za výkon 

státní politiky v této oblasti a přenechal otěže pouze neziskovým organizacím, neboť, 

jak již vyplývá z dokumentů uvedených v této kapitole, se rovněž zavázal k některým 

aktivitám a opatřením, které hodlá v této oblasti vyvíjet a jakkoli může v tomto směru 

využít asistence neziskových organizací, které mohou pomoci zvýšit nabídku a kvalitu 

poskytovaných služeb, nevyvazuje ho to z jeho přímé angažovanosti. To je však 

v částečném rozporu s tvrzením Českého helsinského výboru (viz projekt Varianty 

v kapitole preventivě-osvětových projektů), který stát viní právě ze snahy předat břímě 

odpovědnosti za oblast prevence (ve stanovisku ČHV se mluví o multikulturní 

výchově, tedy jedné z fundamentálních součástí preventivních opatření vůči 

pravicovému extremismu) neziskovým organizacím. V některých segmentech aktivit, 

které nejsou v současnosti příliš akcentovány a není jim věnována větší pozornost, 

jakkoli s pravicovým extremismem souvisejí – tj. oblasti péče o oběti rasově 

motivovaných trestných činů a oblasti resocializace útočníků, nelze dokonce mluvit o 

signifikantnější formě koncepčnější spolupráce státu a neziskových organizací 

vůbec(o.s. Tolerance a občanská společnost - projekt Monitoring (2004): 3.Zpráva o 

stavu pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti rasismu a xenofobii) 

Konkrétní aspekty uplatňované formy spolupráce státu a NGOs v oblasti 

monitoringu & reportingu a preventivně-osvětových akcí budou blíže analyzovány 

v kapitolách níže. 

 

 

2. NEONACISMUS A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 

 

Tato následující kapitola si klade za cíl poukázat na kosmopolitní charakter 

fenoménu neonacismu, jeho prostoupenost do různých oblastí společenského života. 

Zároveň ukazuje, jakými mechanismy se tyto jednotlivé segmenty společnosti v České 

republice rozhodly tomuto náporu nacistické propagandy a zásad, které jsou s jejím 

hlásáním spjaty – tj. rasismem, xenofobií apod.čelit a jakou formu spolupráce mezi 

sebou dokázaly v rámci tohoto úsilí navázat.   

S projevy pravicového extremismu a neonacismu konkrétněji (vymezení viz 

výše) se, přes fakt, že se nejedná o fenomén v českém kontextu, ve srovnání s ostatními 

sousedícími zeměmi, výrazně rozbujelý (Mareš,2003), setkáváme, ať chceme nebo 
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nechceme, na všech úrovních sociální interakce ve společnosti. Jakkoli jsou aktivity 

neonacistů realizovány především v rovině neoficiální a značná část jich tak, díky jejich 

latentní povaze zůstane veřejností nepovšimnuta, čas od času se neonacistická scéna 

vepíše do povědomí obyvatel ČR především skrze mediální reportáže z míst konání 

jejich hudebních produkcí pod záštitou konání narozeninových oslav či v souvislosti 

s medializováním zjištěného rasově motivovaného násilí či verbálních útoků. A právě 

na základě takovýchto se kauz si veřejnost formuje svůj názor na tento problém 

(především v prvním ze zmíněných případů není pro reportéry, kteří situaci tlumočí 

následně publiku, posluchačům či čtenářům tolik důležité, k jakému protiprávnímu 

jednání ze strany účastníků došlo a v čem tkví nebezpečí šíření hitlerovských ideálů -  

jejich pozornost je většinou soustředěna na to, zda přítomná policie pochybí či nikoli 

při svém konání/nekonání), což svědčí o povrchnosti v přístupu k takovýmto jevům u 

mnoha z nás. 

Občanská společnost, která se neztotožňuje s myšlenkami neonacismu a chce mu 

aktivně čelit (v prvních dvou dále zmíněných případech myšlena občanská společnost 

v generalistickém pojetím, v posledním odpovídá spíše pojetí maximalistickému – tedy 

již bez přítomnosti prvku participace státu), má v zásadě tři způsoby přístupu, kterými 

své úsilí může realizovat (odpovídá dělení aktivit neziskových organizací zmíněných 

níže), nutno však konstatovat, že toto dělení není rigidní a neměnné, samozřejmě zde 

dochází k vzájemnému prolínání a sublimaci mezi jednotlivými přístupy, což na jedné 

straně sice může znesnadňovat orientaci, na straně druhé však svědčí o vitalitě a 

progresi této sféry.  

Tím prvním způsobem je důraz na prevenci – tzn. podpora právě těch fenoménů a 

aktivit, které neonacisté ideologicky napadají a vůči nimž se vymezují. Sem spadá 

důraz na multikulturní výchovu, ideu rovnosti bez ohledu na rasu, barvu pleti, 

náboženství či kulturu, podporu integrace menšin do společnosti apod. Tato oblast je 

kvantitativně, jak již vyplývá z povahy aktivit, které jsou zaměřeny na prevenci a snaží 

se tak oslovit co nejširší spektrum jedinců, daleko největší (ve smyslu množství aktivit i 

subjektů, které se na tomto poli pohybují) ze všech tří oblastí, které zde budou 

zmíněny.    

Druhou možností, narozdíl od výše zmíněné skupiny aktivit nikoli preventivní ale 

reakční, je monitoring činnosti neonacistické scény, který napomáhá udržení aktuálního 

povědomí o aktivitách neonacistů a může být nápomocen při formování následných 

opatření proti rozvoji a progresi této ideologie. Snahou je především, na konkrétních 
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případech, prokázat protiprávnost jednání jednotlivých aktérů této scény, čímž se tyto 

vystavují možnosti trestního stíhání a v případě odsouzení se již nemohou (alespoň 

dočasně) nadále podílet na propagaci myšlenek nacismu. V této oblasti dochází 

nezřídka k názorovým rozepřím mezi neziskovými organizacemi, které se 

monitoringem zabývají a monitorujícími složkami státu, které jsou napadány pro jejich 

nečinnost a laxnost (viz dále).  

Oblastí třetí, která má rovněž reakční povahu a která svými aktivitami často 

zasahuje do obou výše zmiňovaných skupin je oblast ideologického boje z levicových 

(často ultralevicových) pozic. Ta je charakteristická nejradikálnějším přístupem 

k neonacistickým subjektům, jednotlivcům a koneckonců k jejich ideologii samotné a 

zahrnuje propagaci veřejné negace nacistických myšlenek (mechanismem dehonestace 

neonacisty vyznávaných hodnot, hudební, výtvarnou a další tvorbou, která se svými 

tématy a projevy vymezuje vůči hodnotám neonacistů,...), tlak na společnost a stát, aby 

byli aktivnější ve svých projevech negace neonacistické scény (v ultralevicovém – 

především anarchistickém - pojetí není současné státní uspořádání legitimní a usilují 

(podobně jako ultrapravice) o jeho revizi) a nezříká se ani verbálních a fyzických útoků 

na konkrétní příslušníky ultrapravice.   

V jistém smyslu lze mluvit i oblasti čtvrté – oblasti následné péče o oběti rasově 

či jinak extremisticky motivovaných trestných činů a oblast pomoci při resocializaci 

útočníků. Tato oblast bude v textu dále rovněž zmíněna, v českém kontextu se však 

jedná o oblast dosud marginální a státem přehlíženou, což je i důvodem, proč je zde 

zmiňována takto dodatečně (o.s. Tolerance a občanská společnost - projekt Monitoring 

(2004): 3.Zpráva o stavu pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti 

rasismu a xenofobii).        

Tyto výše uvedené způsoby reakce občanské společnosti na fenomén neonacismu 

budou později v práci blíže charakterizovány, kdy bude kladen důraz na způsob 

vzájemné kooperace státu s neziskovou sférou při postupu proti šíření nacistických 

myšlenek a s nimi spojených jevů ve společnosti v těchto oblastech. Vzájemná 

spolupráce těchto dvou aktérů však bude analyzována de facto pouze v prvních dvou 

oblastech a částečně ve čtvrté), neboť v oblasti aktivit ultralevicových uskupení, které 

jsou rovněž vyjádřením (více či méně institucionalizovaným) názorové 

vyprofilovanosti jisté části občanské společnosti a mohou mít podobu konkrétních 

subjektů, které lze označit za neziskové organizace, se nenachází příliš místa pro 

vzájemné pochopení mezi názory a aktivitami těchto uskupení a státní politikou. 
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 V části, která následuje nyní uvádím ty segmenty společnosti (včetně státní 

správy), které přicházejí s projevy neonacismu do styku a hrají důležitou roli při jeho 

celkovém vnímání a vytváření koncepčního přístupu k jeho řešení. Toto je důležité pro 

pochopení výsledné uplatňované politiky proti projevům neonacismu (a pravicového 

extremismu obecněji), na níž participuje i neziskový sektor. Zároveň slouží jako 

ukázka, jak se tyto segmenty s problematikou neonacismu vyrovnávají a jak se jim daří 

navazovat spolupráci s ostatními zde zmíněnými segmenty.   

 

2.1. Neonacismus & média 

Fenomén neonacismu či v širším pojetí pravicového extremismu (viz výše sekce 

Vymezení pojmů) vůči němuž se subjekty neziskového sektoru a státní orgány 

vymezují a jemuž chtějí čelit má v kontextu české republiky svá specifika. Masmédia o 

problematice neonacismu na našem území informují nárazově – nejčastěji ve spojitosti 

s pořádáním pravicově extremistických hudebních produkcí, protestních pochodů či 

nejlépe v případě nečinnosti nebo pochybení policie na těchto akcích, což bývá pro 

média lákavým soustem (vzpomeňme kauzu, kterou způsobila potyčka policejního 

inspektora s Kateřinou Jacques při pochodu ultrapravice). Až na ojedinělé výjimky 

typu mediální prezentace kampaně Be kind to your local nazi – viz dále, či ojedinělých 

reportáží investigativních novinářů v pořadech jako “Na vlastní oči“ či “Reportéři ČT“ 

-  dříve pořad Fakta (viz CD-ROM „Neonacismus v České republice“ od o.s. Tolerance 

a občanská společnost) chybí systematičtější a stálejší důraz na preventivní stránku 

osvěty veřejnosti formou přiblížení neonacistické scény, lží, nesmyslů, či nelogičností, 

ke kterým se hlásí a z nichž čerpá apod. Jakkoli mají být média apriori nestranná a mají 

usilovat o objektivitu a vyváženost informací, které přinášejí, především tzv. 

veřejnoprávní média by měla této problematice věnovat, dle mého názoru, průběžně 

více pozornosti.  

 

2.2. Neonacismus & zainteresované orgány státní správy 

Stát v boji proti extremismu, pod nějž neonacismus svou podstatou spadá, vyvíjí 

aktivity na několika platformách. Tou nejdůležitější je samozřejmě celkové směřování 

státu  a prevence extremismu v té základní, zastřešující rovině s odkazem na hodnoty, 

ke kterým se hlásí. Jak uvádí Miroslav Mareš: 

„ Pokud bude politika proti pravicovému extremismu pojímána jako součást 
celkové protiextremistické politiky (což nemusí být vždy pravidlem!), je třeba ji 
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vymezit jako specifickou “policy“. V realitě však často nelze podobnou politiku 
v konsistentní podobě nalézt a ani takto nemusí být označována (dokonce státní aparát 
nebo jednotliví aktéři nemusí pojem extremismus vůbec používat). V “širokém“ pojetí 
je v podstatě protiextremistická politika totožná s celkovou činností demokratického 
státu (či společenství států), jejímž prostřednictvím se takovýto stát legitimuje 
vytvářením takových politických, sociálně-ekonomických a kulturních podmínek, aby 
se v něm lidi cítili bezpečně a nebyli ochotni změnit formu vlády na nedemokratickou 
anebo (což již nemusí být atributy extremismu) aby nechtěli změnu územní celistvosti 
či suverenity. V tomto směru se přibližuje i rozsáhle pojaté kategorii bezpečnostní 
politiky demokratických zemí.“(Mareš,2003:91) 

 
Mezi nástroje, které stát využívá v boji proti pravicovému extremismu patří 

především na jedné straně podpora (v partnerství s neziskovým sektorem) 

preventivních programů a akcí s důrazem na boj proti rasovým předsudkům a rasové 

nesnášenlivosti, xenofobii, apod. a na straně druhé represivní aparát, který má projevy 

hlásání rasismu, rasové segregace a nesnášenlivosti a podobné fenomény postihovat. 

Mezi orgány státu, do jejichž kompetence spadá podpora aktivit, projektů a programů 

uvedených v první uvedené skupině (tj. prevence) patří především MŠMT, MPSV a 

Úřad vlády ČR (jejich aktivity – viz dále) a jeho poradní orgány (Rada vlády ČR pro 

lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády ČR pro záležitosti 

romské komunity, Zmocněnec vlády pro lidská práva).   

Represivní složka přístupu státu spadá kompetenčně pod Vládu ČR, Ministerstvo 

spravedlnosti, Policii ČR a Ministerstvo vnitra ČR – resp. jejich specializované útvary. 

V rámci policie se na řešení problematiky pravicového extremismu podílejí nejvíce 

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a odbory extremismu na 

krajských a okresních pracovištích Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV). 

Ministerstvo vnitra má rovněž specializované pracoviště, v jehož gesci sice není pouze 

pravicový extremismus, přesto tvoří tento značnou část náplně práce – Odbor 

bezpečnostní politiky MV ČR v čele s Ivo Mazelem. Vláda či ministerstvo vnitra 

vydávaly řadu materiálů, které se pravicovému extremismu primárně či sekundárně 

věnují – např. Bezpečnostní strategie ČR, Koncepce ministerstva vnitra v oblasti 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, dříve Zpráva o postupu státních orgánů při postihu 

trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií (hodně kritizována a 

připomínkována Stanislavem Pencem z Dokumentačního střediska pro lidská práva, 

což zaznělo v telefonickém rozhovoru autora se Stanislavem Pencem i v řízeném 

rozhovoru autora s PhDr. Tejchmanovou,CSc.), nyní již každoroční dokument 

“Informace o problematice extremismu na území České republiky“, aj. 
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Ze strany některých protagonistů neziskových organizací, které se zabývají 

monitoringem aktivit neonacistů však zaznívají pochybnosti o fundovanosti některých 

velících policistů při zásazích proti ultrapravicovým akcím, což v důsledku vede 

k nečinnosti policie, alibismu při zdůvodňování, proč nebylo proti přítomným 

neonacistům při jejich zadokumentovaných projevech protiprávního jednání zasaženo a 

tím pádem v důsledku i o dysfunkci značné části zmiňované represivní složky státu. 

Postoj Policejního prezidia k těmto kauzám je rezervovaný, zdůrazňuje někdy až 

přílišnou fanatičnost a neobjektivitu aktivistů přítomných neziskových organizací (viz 

dále – sekce Pravicově extremistické hudební produkce).   

  

2.2.1. Neonacismus & policie 

Jako velký problém vnímá veřejnost chování příslušníků policie, které je často 

v rozporu s respektováním lidských práv a především ve styku s menšinami se leckdy 

projevuje neprofesionalita a tendence chovat se v rozporu s oficiálními předpisy, které 

přímo zakazují jakékoli rozdíly v přístupu k občanům, které by byly založeny na rase, 

barvě kůže, náboženství apod. Policie rovněž bývá kritizována naopak za laxnost, 

s jakou zasahuje proti akcím ultrapravice. Jakkoli se jedná ve většině případů o 

záležitost konkrétních jedinců a situací, jistě lze najít nedokonalosti v systému práce 

policie obecně. Např. Český helsinský výbor považuje za jednu z oblastí, kde má 

policie největší deficit nedostatečný vzdělávací a výchovný policejní systém, zejména 

v oblasti lidských práv, který souvisí s radikálnějšími postoji některých policistů. 

(Zoubek – Bílek,2001:100) 

Zde je nutno rozlišit dvě složky – Policii ČR a Městskou policii. V prvním 

případě se jedná o ozbrojený sbor České republiky, jehož příslušníci jsou ve služebním 

poměru, který obnáší jistá specifika vůči klasickému zaměstnaneckému poměru, 

vztahuje se na ně zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, podléhají v rámci 

hierarchie regionálnímu, krajskému a centrálnímu dělení a spadají do gesce 

Ministerstva vnitra ČR, které je i vrcholným kontrolním orgánem. Naproti tomu 

příslušníci městské či obecní policie jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru, jejich 

zaměstnavatelem je město či obec, nejsou ve služebním poměru, vztahuje se na ně 

zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii a podléhají kontrolní či kázeňské pravomoci 

pouze ze strany svého nadřízeného či případně primátora či starosty města.  

Toto dělení je důležité pro pochopení závaznosti některých norem z dílny 

ministerstva vnitra, neboť jak z výše uvedeného vyplývá, vztahují se tyto materiály na 
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Policii ČR. Jedním z takových materiálů, kterými se MVČR a Policejní prezidium 

snaží čelit rostoucí kritice chování policistů vůči národnostním menšinám ze strany 

veřejnosti je i „Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a 

národnostním menšinám“, která má pomoci zkvalitnit výběr a profesní přípravu 

budoucích i současných policistů, řešit možnost uplatnění u policie pro Romy apod.  

(Informace o problematice extremismu na území ČR v roce 2005:http://www.mvcr.cz / 

dokument/2006/extrem05.pdf)  

 

O jiném dalším příkladu snahy policie o vstřícný postoj vůči řešení problematiky 

přístupu k menšinám svědčí i následující spolupráce s menšinami za asistence 

nevládních neziskových organizací: 

„ Od roku 2000, pod vlivem ostravské nevládní neziskové organizace Vzájemné 
soužití a ve spolupráci se zahraničními partnery (Nizozemí, Velká Británie), byla 
zahájena oboustranná spolupráce mezi minoritami a policií. Byly realizovány dva 
projekty: „Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských 
komunitách“ – hlavním úkolem “asistenta“ je práce s oběťmi a svědky trestné činnosti 
a informování členů komunity o možnostech spolupráce s policií. Asistenti jsou zatím 
příslušníky minorit...“(o.s. Tolerance a občanská společnost – projekt Monitoring 
(2004): 3.Zpráva o stavu pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti 
rasismu a xenofobii:11)  

 
Policie ČR se snaží akcentovat problematiku přístupu k menšinám a respektování 

lidských práv i v rámci tzv. základní odborné přípravy, kterou musí projít každý 

příslušník Policie ČR po přijetí do služebního poměru a která ho má profesionálně 

připravit na jeho působení v terénu. Pro tyto účely vznikla také celá řada titulů z dílny 

Českého helsinského výboru, které se problematice vztahu policie a etnických menšin, 

rasismu či úctě k lidským právům věnují – např. Policie a lidská práva, Policie a 

sociální radikalismus, Policie v multikulturní společnosti aj. Český helsinský výbor 

rovněž, mimo vydávání těchto publikací, vyvíjí i samotnou přednáškovou činnost na 

policejní škole MVČR v Praze či Policejní akademii, která se problematice lidských 

práv a extremismu věnuje. 

Jiným příkladem spolupráce orgánů státní správy s neziskovým sektorem může 

být i projekt “Zavádění prvků community policing do praxe Policie ČR“, který je 

realizován Otevřenou společností, o.p.s. ve spolupráci s MVČR, Policií ČR a orgány 

samosprávy. Tento projekt je prozatím testován ve dvou lokalitách – Tišnově a Zruči 

nad Sázavou. Hlavním cílem tohoto projektu je přimět resort vnitra, aby se community 
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policing stalo plnohodnotnou součástí policejní práce. Pod pojmem community 

policing chápe Otevřená společnost, o.p.s : 

„Tento pojem zastřešuje často velmi různé postupy práce policie zohledňující 
aktivní komunikaci s veřejností, jejíž výsledky se mohou projevit jak v oblasti prevence 
kriminality, tak ve zvýšení efektivity každodenní policejní práce při zajišťování 
veřejného pořádku a bezpečnosti. Myšlenka community policing reaguje na přílišnou 
profesionalizaci policejní činnosti - policie sice pracuje dobře, ale na něčem jiném, než 
co občané cítí jako největší problém. Důsledkem toho může být veřejnost nespokojena 
s prací policie, i když ta je podle svých měřítek profesionální.“ (projekt Community 
policing. http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/projekty/community-policing)  

 

Tento výše uvedený příklad nám může sloužit jako názorná ukázka možného 

trendu pro užší spolupráci státních orgánů a neziskových organizací do budoucna, kdy 

právě připomínkám a návrhům na zlepšení práce státních složek v gesci Ministerstva 

vnitra ze strany neziskových organizací může být dopřáváno stále větší pozornosti a de 

facto tak mohou mít ve výsledku i signifikantnější vliv na samotnou práci Policie ČR.  

  

2.3. Neonacismus & neziskový sektor 

Aktivity neziskového sektoru lze rovněž rozdělit do několika úrovní (dle 

specializace na prevenci/osvětu, monitoring a reporting neonacistických aktivit, 

následnou péči o oběti i útočníky či konfrontaci s ultrapravicovou scénou – viz aktivity 

neziskového sektoru dále) obecně tmelícím dojmem, který však všechny tyto úrovně 

sjednocuje je pocit, že stát nedělá dostatek pro plnění cílů, které si v oblasti boje proti 

neonacismu a pravicovému extremismu obecněji předsevzal (informace z řízených 

rozhovorů s představiteli oslovených NGOs).  

Především v první ze zmiňovaných odnoží vyvíjí svou činnost nepřeberné 

množství neziskových subjektů – to je dáno snahou o prevenci negativních jevů 

spojených nedílně s nacistickými myšlenkami – tj. rasismem, xenofobií, vypjatým 

nacionalismem, nerespektováním odlišných etnik a jejich kultur apod. Tato široká 

oblast aktivit zahrnuje snahu o rozvoj multikulturní výchovy ve společnosti, boj proti 

rasovým předsudkům, snahu o integraci menšin do společnosti a různé afirmativní akce 

s tím spojené, otevřenost společnosti vůči vlivům jiných kultur apod. Z výše uvedeného 

vymezení je zřejmé, že tato oblast tvoří neuvěřitelně široký záběr, který však není 

přímo předmětem této práce a proto budou vybrány a v textu dále zmíněny ty projekty 

a organizace, které vešly nejvíce do povědomí ve spojitosti s opatřeními proti rozvoji 

nacistických myšlenek ve společnosti.  
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Na monitoring a reporting informací spojených s neonacistickou scénou se 

v kontextu České republiky specializují především skupina Monitoring při nadaci  

Tolerance a občanská společnost, která v současnosti částečně koordinuje své aktivity 

s organizací Člověk v tísni, o.p.s. při reportingu v rámci projektu Raxen pro EUMC 

(viz dále v textu), dále Dokumentační středisko pro lidská práva, Liga lidských práv 

(reporting pro ENAR) a další.   

Mezi nejvýznamnější subjekty třetí skupiny – tj. oblasti především přímého 

soupeření a agresivního ideového konfliktu, patří v kontextu české republiky stále 

Československá anarchistická federace (ČSAF), Federace anarchistických skupin 

(FAS), Antifašistická akce (AFA) a projekt Antifa (který u ultrapravice následně 

inicioval vznik odvetného projektu Anti-Antifa) (Informace o problematice extremismu 

na území ČR v roce 2005: http://www.mvcr.cz/dokument/2006/extrem05.pdf). 

Tyto subjekty jsou aktivní především v přímé konfrontaci s příznivci ultrapravice, 

soustřeďují se na narušování pochodů neonacistů, zesměšňují jejich ideologii i její 

hlavní představitele a podobně, nelze však mluvit o relevantnější spolupráci s orgány 

státní správy, neboť ultralevice neuznává současné státní uspořádání a usiluje o jeho 

revizi (Programové prohlášení AFA. http://mujweb.cz/www/odpor/VYZVY/afa.htm), 

což apriori znesnadňuje jakoukoli intenzivnější spolupráci se zainteresovanými státními 

orgány.  

 

2.4. Neonacismus & akademická sféra 

Z akademické sféry se problematikou pravicového extremismu zabývá především 

již úvodu zmíněný Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., Prof. PhDr. Petr Fiala, 

PhD. a Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, PhD. z Masarykovy univerzity v Brně, 

Doc.PhDr. Ladislav Cabada, PhD. ze Západočeské univerzity, Doc.PhDr. Jan Rataj, 

CSc. z VŠE v Praze, PhDr. Zdeněk Zbořil, Doc. Dr. Štefan Danics, PhD. a Doc. JUDr. 

Jan Chmelík, PhD. z Policejní akademie ČR a několik dalších, nutno však konstatovat, 

že tato skupina nepatří k nejpočetnějším.  

Díky tomu, že počet fundovaných odborníků na problematiku pravicového 

extremismu není v České republice příliš vysoký, využívá služeb řady z výše 

uvedených osobností Policie ČR při konzultacích, odborných výkladech (viz např. 

materiál “Úvod do problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí na 

území ČR“ pro potřeby policie od Miroslava Mareše) žádostech o znalecké posudky při 

případných zásazích proti ultrapravici apod.  
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Jedním z pokusů o alternativní přístup k pravicovým extremistům je občasné 

pořádání studentských debat na akademické půdě za účasti představitelů 

ultrapravicových subjektů, jejichž účelem je studentům přiblížit bez zkreslení myšlenky 

a ideje, které ultrapravice prezentuje a vést o nich diskuzi, využívajíc fenoménu 

svobody slova na akademické půdě.  

Jako příklady těchto setkání mohou sloužit pozvání leadera pražského Národního 

odporu, Filipa Vávry, na seminář o extremismu od PhDr. Zdeňka Zbořila (které mu 

mimochodem v důsledku způsobilo nemalé pracovní problémy), účast představitelů 

Českého hnutí za národní jednotu, Mgr. Jana Skácela a Jana Kopala, a Mgr. Petry 

Edelmannové a Pavla Sedláčka z Národní strany, na politologickém semináři, který 

pořádal Doc. PhDr. Jan Rataj, CSc. na Vysoké škole ekonomické v Praze či přítomnost 

aktivistů tvrdého jádra Národního odporu na studentském semináři, který byl pořádán 

studentskou organizací ISC. V rámci pořádání těchto seminářů se v praxi ukázalo, že je 

velmi důležité, jak se podaří moderátorsky tuto akci zvládnout. Především poslední 

z uvedených příkladů byl dle mínění přítomných představitelů projektu Monitoring při 

nadaci Tolerance a občanská společnost naprosto nezvládnutý a nevyrovnaný a 

docházelo až k osobním verbálním napadáním. (o.s. Tolerance a občanská společnost – 

projekt Monitoring (2004): 3.Zpráva o stavu pravicového extremismu v České 

republice – Aktivity proti rasismu a xenofobii:6)       

Za zmínku jistě stojí i aktivity jednoho z nejviditelnějších odpůrců nacistické 

demagogie v českém kontextu – Jiřího X. Doležala, který se především kolem roku 

2002 angažoval v podpoře akcí, jejichž cílem byl boj proti této ideologii ve společnosti 

a jako redaktor časopisu Reflex byl autorem mnoha článků, které se věnovaly 

neonacistické problematice. Účastnil se rovněž velké části debat (mj. výše zmiňované 

studentské debaty, která byla organizována ISC) na toto téma. Pokud jsme již zmínili 

časopis Reflex, bylo by chybou nezmínit i v českém kontextu zřejmě nejkonsistnější 

protirasisticky a promultikulturně laděný novinový titul – Respekt. Ten, dle názoru 

Martina Fendrycha, politického komentátora, dříve působivšího v pozici náměstka 

ministra na Ministerstvu vnitra, je jedním z klíčových hráčů, který, především 

v průběhu poloviny 90. let minulého století, tvořil významnou názorovou opozici vůči 

myšlenkám ultrapravicové scény. (Horák,2004 – Příloha č.1)    

Co se týče odborné literatury, která by se blíže a objektivně věnovala spolupráci 

státního aparátu s neziskovou sférou, nelze uvést moc příkladů. Asi nejvíce se této 

tématice věnuje právě Miroslav Mareš (byť se nejedná o meritum jeho prací, což jen 
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svědčí o absenci většího počtu publikací na toto téma), částečně je tato problematika 

také zmiňována Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v jeho každoroční 

zprávě o stavu extremismu na území České republiky. Za relativně objektivní lze 

považovat informace o spolupráci státu s neziskovými organizacemi publikované o.s. 

Tolerance a občanská společnost (což mj. potvrzuje fakt, že na publikaci zprávy o stavu 

extremismu v České republice dostalo toto občanské sdružení grant od Úřadu Vlády 

ČR na základě smlouvy č.04/115-0), o.p.s. Člověk v tísni a Českého helsinského 

výboru, jakkoli některé závěry z jejich “shadow reports“ nevyznívají pro 

zainteresované státní orgány příliš lichotivě. Naopak za nepříliš objektivní (ačkoli 

mohou obsahovat dílčí přínosné informace) lze považovat zprávy ultralevicových 

subjektů, které jsou příliš zatíženy ideologickou vyprofilovaností vůči neonacistické 

scéně a dopouštějí se hrubšího zkreslení.  

 

2.5. Neonacismus & veřejnost   

Vnímání neonacismu či pravicově extremistických idejí obecně ve společnosti 

není jednoznačné. Na jedné straně můžeme u velké části veřejnosti sledovat morální 

odsouzení propagace myšlenek Třetí říše a rasisticky zabarvených výroků či činů, na 

straně druhé však jsou někdy neonacisté vnímáni jako ti, kteří pouze nahlas říkají to, co 

si nemalá část veřejnosti potajmu myslí. Toto je patrné zejména ve vztahu k menšinám, 

žijícím na území České republiky, kdy především v průmyslově zaostalejších či jiným 

způsobem handicapovaných regionech (např. příhraniční oblasti s velkým podílem 

cizinců) může docházet k větší podpoře ultrapravicových subjektům (viz počet 

zjištěných trestných činů s rasovým či jiným extremistickým podtextem, zveřejněný ve 

zprávě MVČR za rok 2005 (Informace o problematice extremismu na území ČR v roce 

2005:http://www.mvcr.cz/dokument/2006/extrem05.pdf)  

Kořeny této podpory sahají až psychosociálním deprivacím jako např. neutěšené 

rodinné situaci, problematickému uplatnění dospívajících jedinců (kteří jsou nejvíce 

náchylní k akceptaci a osvojení si pravicově extremistických idejí) na trhu práce apod. 

Ultranacionalistické subjekty rovněž získávají příznivce svým vypjatým důrazem na 

lásku k vlasti, vyzdvihování české státnosti aj. v době, kdy je Česká republika součástí 

NATO a EU. Výroky prezidenta Klause o rozpouštějící se české kapce v evropském 

moři k odlivu sympatizantů od ultrapravice příliš nepřispějí. 

Již zmiňovaný negativní vztah pravicově extremistických uskupení k menšinám 

(především té romské) byl, je a pravděpodobně i v budoucnu bude tou nejsilnější 
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strunou, na kterou tyto subjekty, ve snaze získat si podporu širší veřejnosti, hrají. 

Romská komunita totiž u značné části veřejnosti bývá spojována především s drobnou 

kriminalitou a obtížnou integrací do majoritní společnosti. Velká část aktivit organizací 

neziskového sektoru, které se zabývají problematikou pomoci menšinám, podporou 

kulturní diferencovanosti společnosti, pomoci Romům při integraci do společnosti a 

naopak pomoci většinové společnosti změnit xenofobní náhled na menšiny, pak bývá 

sympatizanty ultrapravice považována za obrácený rasismus, který je nepřípustný, 

neboť na úkor “nepřizpůsobivé“ menšiny handicapuje majoritní společnost. Shrneme-li 

tento segment, pak lze konstatovat, že vypjatý důraz na národní zájmy a národní hrdost 

a apel na tvrdší přístup v otázce integrace menšin a přístupu k nim jsou hlavními pilíři 

ultrapravicové rétoriky, která nachází u nemalé části veřejnosti pozitivní odezvu.   

Na straně druhé však lze zaznamenat v současnosti ve společnosti odlišný trend a 

tím je odsouzení propagace myšlenek, které jsou založeny na popírání lidské rovnosti, 

práv na důstojný a plnohodnotný život či netoleranci. Příkladem tohoto je právě výše 

zmiňované široké spektrum neziskových organizací, které na bázi dobrovolnosti 

spontánně vyvíjejí aktivity ke zlepšení situace v soužití etnik a kultur, pomáhají rozvíjet 

kulturní pestrost a přispívají k pochopení odlišných kultur či mentalit ze strany 

většinové společnosti. Žijeme v globalizující se společnosti a setkání různých kultur a 

etnik tváří v tvář se stává denní rutinou při obchodních jednáních, sportovních 

utkáních, kulturních akcích apod. I česká společnost se mění, začíná si více zvykat na 

variabilitu a není již tak poznamenána homogenní skladbou obyvatel jak tomu bylo za 

éry vlády komunistické strany a uzavřených hranic. Zároveň se stále více začíná Česká 

republika stávat cílovou a ne již pouze tranzitní zemí pro migranty, jak tomu bylo 

v minulosti (MVČR. Vývoj počtu žadatelů o azyl v jednotlivých letech. 

http://www.mvcr.cz/ uprchlici/statvse.html.) 

Na základě poznatků z výše uvedených oblastí jak občanské společnosti (v 

maximalistickém pojetí) tak i státní správy je patrné, že společnost vnímá a uvědomuje 

si nebezpečí, které tkví v oblasti propagace myšlenek neonacismu, resp. které by 

hrozilo v případě, že by proti této propagaci nebylo zasahováno, či jí nebylo jinými 

mechanismy jako je prevence bráněno v rozvoji myšlenek a idejí, které hlásá. 

 Rovněž je patrno, že právě toto úsilí ve spolupráci státních orgánů a neziskových 

organizací, které se zabývají oblastí monitoringu aktivit neonacistů spolu se zlepšující 

se legislativní úpravou (viz stanovisko Multikulturního centra v příloze č.4), která 

k oblasti pravicového extremismu váže, způsobily částečný ústup neonacistického hnutí 
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do pozadí a donutily ho omezit některé jeho projevy, které jsou dnes nuceně více 

metaforické a  nemají již ve většině případů tak otevřeně nenávistnou formu (Fendrych 

in Horák,2004). To však neznamená, že došlo k úplné eliminaci tohoto fenoménu ve 

společnosti, spíše předznamenává období větší latence těchto projevů, kterým musí být 

mj. výše zmíněnými aktéry neustále věnována pozornost.    

 

 

3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NEONACISTICKÉ SCÉNY  

     V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Klade-li si tato diplomová práce za cíl analyzovat kvalitu a formu spolupráce 

orgánů státu s neziskovou sférou v rámci boje proti neonacismu, je nutné alespoň 

v krátkosti zmínit specifika neonacistické scény v České republice a naznačit její 

nejzávažnější projevy, kterým se snaží státní politika i angažovaní aktéři neziskového 

sektoru čelit.   

Obecně lze konstatovat, že doposud trvá jistý pokles aktivit pravicově 

extremistické scény v porovnání s především polovinou 90. let minulého století, kdy 

aktivity neonacistů na území ČR kulminovaly (stanovisko Martina Fendrycha in 

Horák,2004). V té době byly na území České republiky nejaktivnější militantní skupiny 

jako Bohemia Hammer Skins, Blood & Honour Division Bohemia, začínající Národní 

Odpor, Anti-Antifa (jakožto militantní reakce na vznik ultralevicového projektu Antifa) 

či Combat 18 (ačkoli zprávy o existenci pobočky této mezinárodní de facto teroristické 

organizace na území ČR se rozcházejí). Narozdíl od současnosti byl také mnohem 

intenzivnější tlak především silně nacionalistických uskupení (jejichž členská či 

sympatizantská základna se často prolíná se základnou sympatizantů otevřeně 

neonacistických subjektů) na etablování se na politické scéně jako relevantní subjekty 

(politická strany). Nejznámější jsou v tomto směru aktivity SPR-RSČ především za éry 

Miroslava Sládka, Pravé Alternativy (vůdčí postava Jan Kopal) či Národní Aliance 

Vladimíra Skoupého. Tento tlak samozřejmě částečně přetrvává i do současnosti (v 

obecné rovině) z výsledku voleb do poslanecké sněmovny, které proběhly v tomto roce 

je však patrno, že tato snaha již neslaví takový úspěch jako za doby působení  SPR-

RSČ v parlamentu.  

Šíření nacistických myšlenek je nejčastěji spojováno s aktivitami hnutí skinheads. 

V tomto směru je však nutno rozlišovat mezi proudem ultrapravicových skinheads a 
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některými dalšími větvemi tohoto hnutí jako jsou tzv. SHARP Skins (Skinheads 

Against Racial Prejudice), Redskins a Rashskins (Horák,2004:48), kteří se neztotožňují 

s hlásáním myšlenek třetí říše a naopak se vůči nim vymezují.  

V současnosti je zřejmě nejvýznamnějším ultrapravicovým subjektem Národní 

Odpor, který má několik regionálních poboček po celé republice a jenž stojí za většinou 

aktivit, které tato scéna pořádá. Jakýmsi subjektem na pomezí mezi neonacistickou 

scénou a nacionalistickými organizacemi je pak neregistrovaná organizace Národní 

korporativismus. Z ultranacionalistických subjektů, které v současnosti vyvíjejí 

signifikantnější aktivity lze jmenovat Národní stranu, Národní sjednocení a 

Vlasteneckou frontu. Jakkoli se však silně nacionalisticky zaměřené subjekty snaží 

distancovat od propagace nacistických myšlenek, lze s úspěchem pochybovat o 

oddělení těchto dvou sfér. Jak uvádí Odbor bezpečnostní politiky MV ČR: 

„Přestože krajně nacionalistické subjekty zpravidla deklarovaly odstup od 
neonacistických či fašistických subjektů, je nutno zdůraznit, že i v roce 2005 se 
potvrdilo, že celá pravicově extremistická scéna je díky některým společným tématům 
a úzkým osobním kontaktům představitelů obou scén úzce provázána. Příznivci 
neonacistické scény se i nadále zúčastňovali akcí pořádaných krajně nacionalistickými 
subjekty a v některých případech i přímo participovali na jejich aktivitách.“ (Informace 
o problematice extremismu na území ČR v roce 2005:http://www.mvcr.cz/ 
dokument/2006/extrem05.pdf)  

 

3.1. Nejčastější aktivity neonacistické scény v současnosti 

Za nejobvyklejší (a médii s oblibou prezentované) formy, kterými se 

v současnosti  ultrapravicová scéna projevuje lze označit pořádání hudebních produkcí, 

které mají nejčastěji formálně podobu tzv. soukromých narozeninových oslav, pořádání 

pochodů - většinou při příležitosti připomenutí si z jejich náhledu významných dat 

v dějinách či úmrtí nebo odkazu „významných“ osob a v neposlední řadě i jednotlivé 

případy rasově (či jinak extremisticky) motivovaných trestných činů.  

Tyto projevy nejsou samozřejmě jedinými aktivitami ultrapravice, jakkoli jsou 

zřejmě nejznámějšími a nejvíce viditelnými. Mezi další projevy, které si kladou za cíl 

především udržet a podpořit ideologickou soudržnost neonacistů, zároveň však mohou 

pomoci přitáhnout pozornost dosud neangažovaných sympatizantů ultrapravice, kteří se 

dosud aktivně neúčastnili činnosti neonacistické scény, patří proklamace a adorace (a 

jejich následné šíření mezi sympatizanty) nacistické ideologie v různých propagačních 

materiálech, zinech apod. Stále častěji je v tomto směru využíván (zneužíván) internet a 

hosting na serverech umístěných především v USA (kde je umístěna většina informací 
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se “závadovým“ obsahem, což je způsobeno širší tolerancí vůči svobodě slova v USA 

(zaručené dodatkem k ústavě)), což, narozdíl od hostingu na domácích serverech, 

zajišťuje relativní stálost umístění obsahu. Internet v sobě, jakožto zřejmě poslední, 

téměř neregulované médium, samozřejmě skrývá i ohromný mobilizační potenciál 

právě pro dostupnost jakýchkoli informací včetně pravicově extremisticky laděných. 

Přestože u nás dochází k páchání trestné činnosti s extremistickým podtextem 

(většinou rasově motivované trestné činy), což je jiným smutným projevem aktivit 

neonacistických a jiných pravicově extremistických subjektů, obecně lze konstatovat, 

že v České republice jde naštěstí o relativně marginální procento z celkového počtu 

spáchaných trestných činů – např. v roce 2005 to bylo 0,07% z celkového objemu 

zjištěné kriminality. Nejčastěji docházelo k naplnění skutkových podstat trestných činů 

podle § 260, § 261, §261a §198 tr.z. (viz příloha č.5). (Informace o problematice 

extremismu na území ČR v roce 2005. Dostupné online: http://www.mvcr.cz/dokument/ 

2006/extrem05.pdf) 

 

3.1.1. Pravicově extremistické hudební produkce       

Jak již bylo zmíněno výše, hudební produkce pořádané ultrapravicovými 

organizacemi většinou nesou navenek deklarovanou povahu soukromých 

narozeninových oslav v pronajatých provozovnách, kam je vstup umožněn pouze 

pozvaným. Organizace těchto akcí má do značné míry konspirativní charakter, 

pozvánky jsou rozesílány většinou formou kontaktních telefonů či osobních předávek. 

Na místě samotném většinou dochází k zatemňování oken objektu, kde se akce pořádá, 

případně jsou využívána další opatření ke ztížení nasazení policejní operativní techniky 

(a případně audiovizuálních pomůcek nevládních organizací, které se zabývají 

monitoringem těchto hudebních produkcí), která má případné projevy propagace 

nacismu a s ním spojených fenoménů pomoci monitorovat.  

Právě zde dochází ve většině případů k názorovému rozporu mezi přítomnými 

policisty (resp. veliteli zásahu, neboť se jedná o případné zákroky pod jednotným 

velením) a aktivisty neziskových organizací, které vystupují proti projevům 

ultrapravicových uskupení v souvislosti s propagací nacismu. V rozhovoru autora této 

práce s vedoucími postavami projektu Monitoring nadace Tolerance a občanská 

společnost, který proběhl v Praze 10.8.2006, tito zmínili poměrně velký počet 

konkrétních akcí, kde podle jejich názoru došlo k nekonání na místě přítomných 

policejních složek ačkoli, dle mínění těchto protagonistů, došlo k jasnému naplnění 
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některých skutkových podstat verbálních trestných činů (především již zmiňované 

§261, §261a §198 tr.z.), o čemž velitele policejních jednotek informovali a poskytli jim 

k dispozici svůj záznamový materiál, kde bylo uvedené protiprávní jednání zachyceno.  

Policie samozřejmě zastává jiný názor a ve většině případů zaujímá k těmto 

poskytnutým materiálům zdrženlivý postoj. Na místě se snaží využívat pomoci 

přizvaných znalců z oblasti politologie a spřízněných věd (např. PhDr. Zdeňka 

Zbořila), kteří mají být nápomocni identifikovat “závadnost“ jednotlivých projevů, na 

základě čehož by policie případně dále konala. Policie totiž apriori má přímo v zákoně 

č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky dánu povinnost zasáhnout, zjistí-li, že 

dochází k protiprávnímu jednání. Na druhou stranu musí policie vycházet 

z nashromážděných údajů, kdy musí být naprosto nezpochybnitelné, že byly naplněny 

skutkové podstaty daných trestných činů či přestupků, v opačném případě by totiž 

hrozil případný postih za zneužití pravomoci veřejného činitele či jiná reakční opatření. 

Jistým stresorem, jakkoli si tato práce neklade za cíl obhajovat postoj policie, je pak i 

přítomnost médií na místě, která ne vždy objektivně zpracují reportáž o dané akci a 

přístupu policie. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že leckdy je jejich kritičnost 

(vycházejíc většinou z materiálů, které jim poskytnou aktéři přítomných monitorujících 

neziskových organizací) vůči postupu policie na místě.     

Jakkoli se zpřísnil a precizoval přístup policie k pořádání White Power Music 

(WPM) koncertů na území České republiky ve srovnání s devadesátými léty minulého 

století, stále nemá policie v rukou pevnou legislativní oporu (při současném výkladu) 

pro razantnější přístup k těmto akcím, které se skrývají za soukromé oslavy. Jistou 

změnu by mohl přinést materiál, který pro potřeby policie (resp. zadavatele Odbor 

bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR) vypracoval doc. JUDr. PhDr. Miroslav 

Mareš, PhD. a který se zabývá problematikou pravicově extremistických hudebních 

produkcí, resp. alternativním výkladem některých v současnosti platných právních 

úprav, které se k této oblasti váží. Mareš je toho názoru, že není nutno příliš měnit 

legislativní rámec, navrhuje však částečný ústup od lpění na úpěnlivém monitoringu 

případných nezpochybnitelných projevů propagace nacistických myšlenek (např. dříve 

mnohem častější otevřené “hajlování“ či agresivní pokřiky ve stylu “Smrt Židům“, ke 

kterým se již v současnosti ultrapravicoví  příznivci příliš neuchylují, neboť by se 

pravděpodobně vystavili nebezpečí trestního stíhání a tyto projevy tak dosáhly stádia 

větší latence a dochází k nim většinou pouze v případech, kdy si jsou jisti, že nejsou 

zachytitelní a monitorovatelní) a klade důraz na větší nátlak na tyto akce již v zárodku.  
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Jak uvádí: 

„Doposud byla hlavní pozornost při potírání koncertů soustředěna především na 
sledování bezprostřední trestné činnosti na koncertech, konkrétně především na 
společensky závadné projevy publika (hajlování, skandování nacistických hesel), 
případně na pasáže z textů vystupujících hudebních skupin (anebo na různé další 
projevy vystupujících účastníků). Teprve v případě jejich výskytu byly koncerty 
rozpuštěny, i když často následně nebyla případná trestná činnost na koncertu 
podrobněji vyšetřována. Důraz byl někdy kladen spíše na kontrolu vzhledu (z hlediska 
přítomnosti určitých nášivek, tetování apod.) či jednání odcházejících účastníků (hesla, 
násilné jednání apod.). 

 I když výše uvedené aspekty samozřejmě nelze opomíjet, je podle některých 
názorů možné postihovat již samotné organizátorství koncertů a zasahovat proti jejich 
organizátorům, vystupujícím skupinám a případně i proti účastníkům již na základě 
společenské nebezpečnosti, kterou má existence koncertu pro rozvoj neonacismu. 
Pokud bude určitým osobám ve vhodnou dobu sděleno obvinění anebo budou alespoň 
na základě důvodného podezření ze spáchání trestného činu požádány o vysvětlení, 
koncert se vůbec nemusí uskutečnit.“ (Mareš,2005:5)        

   

Oslovené zainteresované neziskové organizace (především nadace Tolerance a 

občanská společnost, Dokumentační středisko pro lidská práva a Člověk v tísni, o.p.s) 

se k uvedenému materiálu staví zatím zdrženlivě, z komunikace autora s nimi 

vyplynulo, že si počkají na případnou konkrétní aplikaci v terénu a až následně budou 

hodnotit případný posun v aktivitě policejních složek.     

U problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí lze v současnosti 

vysledovat dvě hlavní podoby tohoto fenoménu – WPM (White Power Music) a RAC 

(Rock Against Comunism). Toto dělení úzce souvisí s možnostmi případného 

monitoringu ať již ze strany státních složek či aktérů nevládních organizací bojujících 

proti propagaci neonacismu, neboť obě tyto výše uvedené odnože se částečně liší 

v otevřenosti, se kterou propagují ultrapravicové myšlenky.  

Jak se píše ve 2. zprávě o stavu pravicového extremismu v České republice, 

kterou vypracovalo v té době o.s. Tolerance a občanská společnost: 

„Neonacistické WP hudební skupiny otevřeně vyzývají ve svých textech 
k rasovému násilí, náboženské a politické zášti, usilují o nadvládu bílé rasy, oslavují 
odkaz Třetí říše, hitlerovského Německa, Ku-Klux-Klanu a profilují se velmi 
protisystémově. Členové neonacistických hudebních skupin a organizátoři koncertů 
jsou obvykle součástí některé neonacistické organizace, nezřídka se pohybují ve 
vedoucích pozicích. Vydávání jejich CD a pořádání koncertů je financováno, ale také 
zpětně financuje, neonacistickými organizacemi. Některé texty písní a design CD lze 
označit za závadové a tedy stíhatelné. Šířením jejich CD lze naplnit skutkovou postatu 
trestných činů podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod 
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člověka. Na koncertech neonacistických WP kapel je zcela běžné hajlování, někdy 
iniciované samotnými hudebníky.  

 Naopak RAC kapely (již zmiňovaný proud hudby “Rock Against Comunism“ 
je jakousi odpovědí na dříve vzniknuvší koncertní kampaň “Rock Against Racism“ a 
má, jako většina fenoménů spojených s ultrapravicí a skinheads obecně kořeny ve 
Velké Británii – poznámka autora) jsou ve svých textech umírněnější, pohybují se na 
hraně mezi latentním rasismem a xenofobií, nevyzývají k násilí vůči menšinám. 
Politicky jsou zaměřeny proti komunismu a levicově orientovaným anarchistům. 
Většina textů je vytvářena tak, aby nemohla být označena za závadové a stíhatelné. Na 
koncertech se hajlování objevuje zřídka, pořadateli je spíše vnímáno negativně.“ (o.s. 
Tolerance a občanská společnost – projekt Monitoring (2004): 2.Zpráva o stavu 
pravicového extremismu v České republice:8) 

 
U obou výše uvedených odnoží pravicově extremistických kapel dochází 

samozřejmě k prolínání sympatizantské základny, velice často jsou obě scény 

propojeny personálně i na úrovni organizátorů a vystupujících kapel.  

Asi největší výtkou, kterou monitorující neziskové organizace směřují 

zainteresovaným složkám státu a která souvisí i s propagací nacismu na 

ultrapravicových koncertech (stejně jako při protestních pochodech městy či dalších 

vystoupeních na veřejnosti), je absence jednoznačně určujícího materiálu, který by 

stanovoval, jaké projevy (ať již verbální, grafické, behaviorální a další) jsou 

považovány za závadové a hrozí za ně trestní stíhání. Tento materiál by, dle jejich slov, 

přispěl k akceschopnosti policie v místě konání akce, která by již nemusela vyčkávat na 

výroky přizvaných znalců, které nejsou vždy zcela totožné a znesnadňují tak orientaci 

na tomto poli. To by přispělo transparentnosti případných policejních zákroků, neboť 

by již nemusely být vedeny spekulace o tom, zda konkrétní projev splňuje skutkovou 

podstatu trestného činu či nikoli.Rovněž je nutno, aby tento výklad byl závazný pro 

všechny orgány činné v trestním řízení (tedy i soudy různých instancí), což by vedlo 

k zpřehlednění situace a do značné míry odstranění rozporů v přístupu u jednotlivých 

akcí. Tento model již funguje v sousedním Německu, kde je neonacistická scéna 

jednou z nejvíce početných v Evropě.      

 

3.1.2. Protestní pochody a shromáždění neonacistů 

Protestní pochody stejně jako shromáždění neonacistů, které probíhají většinou 

při příležitosti výročí některých událostí, které považují neonacisté za historicky 

důležité, jsou v současnosti charakteristické víceméně absencí otevřeně nenávistných 

verbálních či jiných projevů. Neonacisté si jsou vědomi toho, že tyto konkrétní projevy 

jsou bedlivě monitorovány přítomnými policisty (především v civilu), resp. jejich 
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operativní technikou a dále i kamerami sdělovacích prostředků a aktivistů neziskových 

organizací, které se monitoringem aktivit neonacistů zabývají. Dochází k tomu, že 

projevy hlavních řečníků jsou profilovány tak, aby naznačovaly hlášení se 

k nacistickým či ultranacionalistickým myšlenkám, jejich forma a konkrétní formulace 

však neumožňují prokazatelné naplnění skutkových podstat některých verbálních 

trestných činů a tito aktéři tak nejsou za tyto projevy stíhatelní (jakkoli se často 

přítomní aktéři neziskových organizací či přítomná média snaží policii přesvědčit o 

tom, že tomu tak není). Tento fenomén byl mimochodem nedílně spjat i s dřívějšími 

projevy Miroslava Sládka, který proslul formulacemi jako: „Slyšel jsem i názory, že 

Cikáni by měli být vyexportování za hranice“ apod., za což nemohl být relevantně 

stíhatelný, neprojevil-li této myšlence přímo podporu. 

Tato shromáždění či pochody tak připomínají hru na kočku a na myš mezi 

přítomnými policejními složkami (s pomocí přítomných monitorujících neziskových 

organizací) a příznivci neonacismu s tím, že se čeká na to, zda se někteří jedinci či 

některé skupinky neuvážlivě, v rámci ideologického opojení a hecu ze strany 

“spolubojovníků“, nedopustí veřejné proklamace nacistických myšlenek tak otevřeně a 

v takové formě, aby to bylo již legitimně trestně stíhatelné. Není však jasné, která 

strana v této hře zastává roli kočky a která myši.         

Často rovněž zaznívají výtky směrem k nečinnosti policii ze strany veřejnosti u 

samotného konání akcí příznivců ultrapravice. Policie je kritizována za to, že umožnila 

samotné konání akce a naopak zasahuje proti pokusům o její narušení, což velká část 

veřejnosti vnímá negativně. Na obranu policie je nutno konstatovat, že samotné 

organizaci pochodu či shromáždění ultrapravice může jen stěží zabránit, neboť 

takovouto akci stačí pouze nahlásit místně příslušnému magistrátu a nevyžaduje žádná 

další povolení, nedochází-li např. k většímu omezení dopravy ve městě apod. Jedinou 

šancí policie by bylo prokázání napojení konkrétních fyzických(!) osob, které stojí za 

organizováním akce (nikoli občanských sdružení či jiných právnických osob) na 

otevřeně neonacistickou či jiným způsobem radikálně extremistickou organizaci, jejíž 

působení je oficiálně zakázáno (viz text M.Mareše – Úvod do problematiky pravicově 

extremistických hudebních produkcí na území ČR). 

V tomto případě by mohla policie preventivně zasáhnout ještě před konáním 

samotné akce. V případě, že se toto nepodaří a akce je oficiálně povolena, pak 

z pohledu policie nedochází k narušování veřejného pořádku konáním této akce (vyjma 

konkrétních projevů, které by svou povahou veřejný pořádek narušovaly) a naopak je 
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policie povinna zasáhnout proti narušitelům konání této akce (která je, ač si o tom 

můžeme myslet cokoli, v tu chvíli legitimní), pokud se tito dopustí přestupků proti 

veřejnému pořádku.  

Přes pochopitelné sympatie velké části veřejnosti k těm, kteří se snaží proti 

konání ultrapravicových akcí zasáhnout a narušit jejich konání, by si však veřejnost při 

svém hodnocení měla uvědomovat, že se všichni pohybujeme v jistém právním rámci, 

který dává našemu konání na jedné strany jisté mantinely, na straně druhé však 

jednotlivcům a dalším subjektům občanské společnosti umožňuje činit cokoli, co není 

zákonem zakázáno. A protože policie může činit pouze to, co jí vysloveně zákon 

umožňuje (tedy opačně než u subjektů občanské společnosti v maximalistickém pojetí), 

nelze tolik v této situaci vinit z výše uvedených důvodů pochopitelné jednání policie 

v těchto konkrétních situacích, jakkoli ani práce policie není bezchybná.  

 

V této kapitole uvedená charakteristika neonacistické scény v České republice 

resp. její nejčastější současné projevy ukazují, jakým formám propagace nacistické 

ideologie musejí stát ve spolupráci s neziskovými organizacemi a potažmo celá 

společnost čelit. Ukazuje rovněž, že problém se netkví pouze v existenci samotných 

“tvrdých jader“ jednotlivých neonacistických subjektů, které vyvíjejí svou činnost 

z velké části v ilegalitě, nebezpečí však jistě spočívá i v mobilizačním potenciálu 

ultrapravicové rétoriky směrem k sympatizantům myšlenek o tvrdším přístupu 

k menšinám na našem území nebo těm, kteří se ztotožňují s myšlenkou vypjatého 

národního cítění, které hraničí se šovinismem. Právě na tuto oblast, tj. možnost 

oslovení části širší veřejnosti, která není sice primárně aktivní v činnostech 

neonacistických a ultranacionalistických subjektů, sympatizuje však s některými jejími 

tezemi, se musí zaměřovat oblast prevence a osvěty, která je blíže rozvedena dále v této 

práci. Na tomto poli je pak žádoucí, aby v rámci co nejvyšší variety a kvality spektra 

služeb participovaly kromě státních orgánů a organizací i subjekty neziskového 

sektoru.     
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4. MONITORING & REPORTING STÁTU A NGOs 

 

V této kapitole bude podrobena bližšímu zkoumání povaha spolupráce státu a 

neziskových organizací na poli monitoringu aktivit neonacismu (resp. ultrapravice). 

V českém prostředí se oblastí monitoringu zabývají ze státní sféry především MVČR 

(resp. jeho specializované útvary – např. odbor bezpečnostní politiky), Meziresortní 

komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, Ministerstvo spravedlnosti, 

Policie ČR (především specializované útvary typu ÚOOZ a odbory extremismu na 

krajských správách PČR), tajné služby, částečně Úřad vlády ČR a další.   

Neziskové organizace, které se pohybují na tomto poli jsou především projekt 

Monitoring při nadaci Tolerance a občanská společnost, Člověk v tísni,o.p.s., Liga 

lidských práv, Dokumentační středisko pro lidská práva a někteří další. Hlavním 

mottem jejich aktivit v tomto segmentu je pocit, že státní orgány přistupují laxně 

k řešení problematiky pravicového extremismu, ačkoli jim v tomto případě nesvazuje 

ruce legislativní situace (viz názory představitelů neziskových organizací v přílohách 

této práce). Proto vyvíjejí svou činnost v jakési částečné paralelní linii vůči státním 

aktivitám, jak bude zmíněno níže.    

Monitoring NGOs je tedy, jak bude patrno z níže uvedeného textu, mj. jakýmsi 

vyústěním nespokojenosti s přístupem státu v oblasti monitoringu a následném postihu 

prokázaného protiprávního jednání ze strany propagátorů neonacismu. Dochází tedy 

k situaci, kdy zainteresované NGOs koordinují své aktivity především mezi sebou 

samými (příkladem může být účast lidí z projektu Monitoring při nadaci Tolerance a 

občanská společnost na projektu RAXEN, který pro region České republiky zajišťuje 

Člověk v tísni, o.p.s.), neboť, jakkoli se snaží být otevřeny i vůči spolupráci s orgány 

státní správy, nejsou (až na výjimky), dle jejich názoru, státem brány jako relevantní 

partner pro jednání a jejich námitkám není věnována dostatečná pozornost. 

Jak tedy probíhá samotný monitoring nejprve na úrovni národní? Státy, které se 

k respektování zásad uvedených v této práci v kapitole o vztahu státu a neziskového 

sektoru v kontextu mezinárodní scény zavázaly, většinou i reportují zpět 

zainteresovaným zastřešujícím institucím a organizacím o stavu dodržování lidských 

práv na svém území, hlásí opatření, která byla učiněna v boji proti rozvoji trestné 

činnosti s extremistickým motivem, pokroku, kterého bylo dosaženo od minulé zprávy 

apod. Je jen logické, že daný stát bude předkládané zprávy koncipovat tak, aby vyzněly 

co nejlépe pro zainteresované státní orgány, které budou následně hodnoceny 
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pozitivněji, než by tomu bylo v případě, že by zpráva odhalovala výrazné nedostatky a 

liknavost. Je rovněž logické, že tzv. shadow reports, které vypracovávají některé 

nestátní neziskové organizace a které rovněž shrnují situaci na území státu budou 

vyznívat mnohem kritičtěji a pesimističtěji.  

Bylo by nefér podezřívat ty státní instituce, které se tvorbou předkládaných zpráv 

zabývají, že ignorují stav věcí a uzpůsobují si realitu svým potřebám, je však 

realistickým předpokladem, že budou zřejmě vyzdviženy v těchto zprávách zdařilé 

projekty či posuny a marginalizovány nezdary a stagnace. Naopak NGOs (z anglického 

Non-Governmental Organizations – nevládní neziskové organizace) při svém 

reportingu soucitem vůči některým nezdarům státních aktivit netrpí a leckdy popisují 

realitu v jiném světle, než jak by vyzněla z oficiálních státních dokumentů.    

I proto jsou některé nadnárodní instituce zřízeny tak, aby tvořily i jakousi 

platformu pro vyjádření názorů představitelů neziskových organizací a vyslechly tak 

leckdy rozdílné hodnocení situace a odlišná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu. 

Příkladem tohoto může být Generální tajemník OSN, který je adresátem státních i 

stínových zpráv ohledně naplňování zásad vyplývajících z Úmluvy o odstranění všech 

forem rasové diskriminace, Komise pro lidská práva (OSN), na jejíž půdě dochází 

k multilaterálním jednáním zástupců členských států a představitelů neziskových 

organizací a další. Podobnou dvojkolejnost (jako v případě oficiálních a stínových 

zpráv k naplňování výše uvedených úmluv) ve stanoviscích státu a neziskových 

organizací můžeme vidět u níže rozvedených monitoringových projektů pod záštitou 

buď oficiálních orgánů nadnárodních státních uskupení (v případě EUMC), v rámci 

aktivit sítě neziskových organizací (ENAR) či v rámci oficiálního monitoringu státem 

(tj.ČR – viz informace o problematice extremismu v jednotlivých letech)  

 

4.1. EUMC 

EUMC (European Union Monitoring Centre on racism and xenofobia) je 

nástrojem Evropské komise (v souladu s Akčním plánem proti rasismu – od r.1998) ve 

snaze monitorovat a statisticky zpracovat zmíněné jevy (tedy projevy rasismu a 

xenofobie) na území jednotlivých členských států (od roku 2004 tedy i České 

republiky), na základě čehož by měla být Evropská Unie schopna lépe a flexibilněji 

reagovat na situaci, která z monitoringu vyplyne. Monitoring těchto jevů mají na starost  

“focus points“ v jednotlivých zemích (v ČR je to Člověk v tísni, o.p.s.).   
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„Nařízením Rady č. 1035/97 byl uzákoněn vznik Evropského monitorovacího 
centra rasismu a xenofobie „European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia“ 
(EUMC). Cílem této instituce je shromažďovat a analyzovat informace o těchto jevech 
a poskytovat porady orgánům EU a členským státům. V jejím rámci byla vybudována 
Evropská informační síť pro oblast rasismu a xenofobie RAXEN. Tato síť slouží ke 
shromažďování dat z jednotlivých států pomocí „National Focus Points“, národních 
sběrných míst, které se mohou skládat z jedné či několika lokálních institucí, 
vybraných ve veřejné soutěži.“ (Euractiv,:http://www.euractiv.cz/?a=link sek&sid= 
70&pid=70)  

 
„Síť RAXEN je složena z 25 národních RAXEN center (National Focal Points), 

které jsou odpovědné za monitorování situace a sběr příslušných dat v jednotlivých 
členských státech EU. Národním centrem pro Českou republiku je od 1. května 2004 
společnost Člověk v tísni. Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími partnery 
(Tolerance a občanská společnost, o.s., Bejt Praha, Centrum pro integraci cizinců, 
Centrum pro aplikovanou antropologii a terénní výzkum ZČU) v průběhu roku 
shromažďuje a předává požadované informace EUMC prostřednictvím pravidelného 
bulletinu, roční monitorovací zprávy (National report) a odborné studie na specifické 
téma (Special study). Národní RAXEN centrum dále spravuje národní databázi 
organizací zabývajících se projevy rasismu a xenofobie a je odpovědná za aktualizaci 
informací v přehledu členských států (EUMC Factsheets).“(Člověk v tísni,o.p.s.: 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=113&sid=113&id=398)  

  

Na základě informací, které jsou v rámci zpracování informací došlých čísel a 

práv EUMC vyhodnocovány, vypracovává EUMC následně srovnávací studii, která si 

všímá projevů rasismu a xenofobie v pěti oblastech: zaměstnanost, vzdělání, projevy 

rasismu, antidiskriminační legislativa a bydlení.  

Mechanismus reportingu, který je v rámci projektu Raxen realizován, je poněkud 

zbytečně rozvláčný a příliš nepodporuje přímou interakci mezi neziskovými 

organizacemi a státem. NGOs (výčet zmíněn v citovaném textu ze stránek Člověka 

v tísni) totiž vypracovanou zprávu, pod patronací Člověka v tísni, zašlou EUMC, to ji 

po prostudování postoupí zainteresovaným státním orgánům v České republice, které se 

monitoringem rovněž zabývají (tedy např. Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, 

Meziresortní komisi pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, který je poradním 

orgánem ministra vnitra či Úřadu vlády ČR, který je styčným úřadem pro komunikaci 

s EUMC – za úřad vlády v současnosti vystupuje pí Baršová, která je zmocněna 

úřadem vlády pro jeho zastupování v této věci), aby ji zkomparovaly se svými údaji a 

vyjádřily se k ní. Toto stanovisko je pak zasláno zpět EUMC. Jako jednodušší cesta by 

se jevila spolupráce státu a NGOs přímo na sběru dat, případně vyjádření se státních 

orgánů a přiložení oficiálního stanoviska ještě před odesláním do EUMC.     
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Na monitoringu, jak je zmíněno výše v citovaném textu, se kromě samotného 

Člověka v tísni podílí, spolu s dalšími - Centrem pro integraci cizinců, Západočeskou 

univerzitou a o.s. Bejt Praha, které se zabývá reportingem projevů rasismu a xenofobie 

ve spojení s židovskou obcí, i lidé z projektu Monitoring při nadaci Tolerance a 

občanská společnost, kteří se aktivně věnují monitoringu neonacistické scény již 

mnoho let a kteří jsou bráni orgány státu, které se boji proti pravicovému extremismu 

zabývají, jako relevantní partner pro jednání a diskuze.  

Zajímavou poznámkou k metodologii sběru dat je podmínka EUMC, která říká, 

že poznatky o projevech rasismu a xenofobie musí být opravdu výsledkem monitoringu 

a nikoli pouhým převzetím informací z tiskových zpráv, které proběhnou médii. Nikoli 

nezajímavou je rovněž snaha Evropské komise o sjednocení jurisdikce, která upravuje 

oblast internetu (což by mohlo být nápomocno orgánům činným v trestním řízení při 

postihu protiprávního jednání na internetu), tento projekt je však od roku 2001 dosud 

pozastaven (informace z řízeného rozhovoru s PhDr. Ladislavou Tejchmanovou, CSc. 

z Odboru bezpečnostní politiky MVČR). 

V červnu tohoto roku (2006) se také konala konference EUMC ve Vídni, kde byli 

přítomni jak zástupci některých orgánů státu (za Odbor bezpečnostní politiky např. pí 

Tejchmanová) tak i zástupci z řad zainteresovaných českých NGOs. V rámci této 

konference se byla Česká republika chválena za vedení evidence případů rasově a jinak 

extremisticky motivovaných trestných činů, které jsou uveřejňovány v každoročních 

zprávách o problematice extremismu na území České republiky a umístila se 

v pomyslném středu hodnocených států. Aktivity NGOs byly v rámci oblasti 

potlačování projevů pravicového extremismu hodnoceny (s výjimkou oblasti diváckého 

násilí, kde byly NGOs hodnoceny pozitivně (oblasti diváckého násilí v Evropě se 

zabývá mj. i zastřešující projekt neziskových organizací FARE (Football Against 

Racism in Europe))) jako podprůměrné (informace z rozhovoru s PhDr. Ladislavou 

Tejchmanovou z Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, která se jednání ve Vídni 

účastnila).  

 

4.2. ENAR 

Podobným případem reportingu situace v oblasti dodržování lidských práv, 

potírání rasismu a diskriminace apod. jsou i aktivity českých NGOs v rámci nadnárodní 

sítě neziskových organizací, které v rámci ENAR monitorují stav v jednotlivých 

zemích, konají diskuze u kulatých stolů a navrhují případná opatření ke zlepšení 
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situace. ENAR, se sídlem v Bruselu, sdružuje přes 600 NGOs. Jak se píše na 

oficiálních stránkách ENAR: 

„ENAR, síť evropských neziskových organizací, které bojují proti rasismu ve 
všech členských státech EU je hlavním výsledkem Evropského roku proti rasismu 
(1997). Mezi březnem a zářím 1998 se přes 600 NGOs zapojilo do národních a 
evropských jednání u kulatých stolů, aby prodiskutovali možnost realizace takovéhoto 
projektu. Založení ENAR je výsledkem postoje NGOs proti rasismu na evropské 
úrovni. Protirasistické neziskové organizace jsou toho názoru, že mají s čím přispět do 
debaty na úrovni společné platformy, kde by mohly sdílet své informace a ovlivňovat 
přístup k rasismu u členských států EU prostřednictvím kampaní. 

Hlavním cílem ENAR je boj s rasismem, xenofobií, antisemitismem a 
islamofobií, kladení důrazu na rovnost v přístupu mezi občany EU a příslušníky třetích 
zemí  a propojení místních/regionálních/národních iniciativ s evropskými iniciativami. 
Tato zastřešující síť : 

 
1) zasahuje proti diskriminaci a vyloučení lidí jiné rasy, náboženství a kulturního 

prostředí 
2) eliminuje rasistické prvky v evropské migrační politice 
3) rozvíjí a propaguje kulturní, etnickou a rasovou diversitu“ 
(ENAR: http://www.enar-eu.org/en/about/) 
 
       
V rámci ENAR jsou za Českou republiku členy Liga lidských práv, IQ Roma 

servis, Romodrom, Výbor pro odškodnění romského holocaustu, Vysokoškolští 

humanisté a Vzájemné soužití, kteří se podílejí na reportingu a vypracovávání zpráv o 

statusu quo. Pavla Špondrová a Petr Kubačka z Ligy lidských práv jsou autory “ENAR 

shadow report 2005: Racism in the Czech republic“, která podává mj. alternativní 

zprávu o stavu opatření proti rasismu a diskriminaci ve společnosti, k jejichž 

naplňování se stát zavázal.   

 
4.3. Zprávy o problematice extremismu MVČR 

Zprávy o problematice extremismu za jednotlivé roky jsou dokumenty, na jejichž 

vzniku se podílí celá řada státních orgánů a odborníků na problematiku extremismu 

(tedy ze značné části jeho ultrapravicové odnože, pod níž neonacismus spadá). Kromě 

uvedeného Ministerstva vnitra ČR je to i Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, zástupci BIS a 

Nejvyššího státního zastupitelství, Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro 

národnostní menšiny a dále i vybraní zástupci akademické obce, kteří se problematikou 

extremismu zabývají (viz zástupci akademické obce v úvodu této práce). 
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Narozdíl od srovnatelných dokumentů, které vznikají např. v sousedním 

Německu, by tento materiál neměl mít pouze dokumentační charakter, kdy by byla 

pouze popisována situace na poli extremismu v uplynulém roce, ale měl by i obsahovat 

některé konkrétní návrhy kroků, které by měly přispět ke zlepšení situace na tomto poli 

(Mareš,2003).  

Zprávy (či Informace, jak zní současná verze tohoto dokumentu) o problematice 

extremismu na území České republiky za jednotlivé roky navazují mj. na „zprávy o 

postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a 

xenofobií“. Jak píše Miroslav Mareš: 

„V usnesení Vlády ČR ze dne 12.července 2000 č.684 ke „Zprávě o problematice 
extremismu na území České republiky v roce 1999“ bylo ministru vnitra uloženo 
předkládat ve spolupráci s ministrem spravedlnosti Zprávu o problematice extremismu 
na území České republiky každoročně vždy do 30.června, zvláštní pozornost měl podle 
usnesení ředitel BIS a ministr vnitra věnovat občanským sdružením, politickým 
stranám a hnutím a jiným registrovaným organizacím, v souvislosti s jejichž činností 
došlo k extremistickým projevům nebo jejichž činnost je přímo v rozporu se zákony.“ 
(Mareš,2003:557) 

 
V souvislosti s výše zmíněným citovaným textem je zajímavý v současné době 

rozpracovaný návrh dokumentu, který nese název „Dosavadní stav v oblasti 

zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice: se zvláštním 

důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, dalších forem 

logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti“. Tento 

dokument z dílny Ministerstva vnitra byl dán neziskovým organizacím k seznámení a 

případnému připomínkování, přičemž ministerstvo zdůrazňuje, že to není pokus o 

znedůvěryhodnění neziskového sektoru jako takového, nýbrž že se jedná o snahu 

zprůhlednit fungování subjektů neziskové sféry, což by mělo mj. ale rovněž umožnit i 

flexibilnější a efektivnější zásahy státu vedoucí k zániku takových organizací a 

sdružení v případě, že se prokáže jejich využívání pro podporu terorismu (do čehož 

jistě mj. spadají i některé militantní neonacistické organizace typu Combat 18 apod.). 

 Postoj NGOs k tomuto dokumentu je zatím, z reakcí p. Krulíka během rozhovoru, 

rezervovaný, je znát pochybnost, zda nebude stát skrze realizaci opatření, které tento 

návrh předkládá, příliš zasahovat do suverenity a samosprávnosti subjektů neziskového 

sektoru. I proto byla jako platforma a prostředník pro jednání, v rámci snahy o zvolení 

neutrální půdy a neutralizaci výtek k tendenčnosti, vybrána Vysoká škola ekonomická 

v Praze, která na tento projekt získala i grant z veřejných rozpočtů.   
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Vrátíme-li se ještě zpět k zprávám o problematice extremismu na území České 

republiky, pak nelze nezmínit některé výtky představitelů neziskových organizací, které 

se monitoringu rasově motivovaného násilí či jinak extremisticky motivovaných 

trestných činů věnují a důsledkem čehož např. vznikají již zmíněné tlaky na vznik 

alternativních (stínových) zpráv. Asi nejhlasitěji vystupuje proti údajům 

uveřejňovaných (resp. nezveřejňovaných – zamlčených) v těchto zprávách aktivista 

Stanislav Penc. Ten spoluzakládal např. Dokumentační středisko pro lidská práva (ve 

kterém působí doposud), stál u vzniku Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST), 

které bylo jistou dobu významným neziskovým subjektem, který se dodržování 

lidských práv, resp. monitoringu rasismu věnoval, působil v Radě vlády pro lidská 

práva aj. Díky mj. jeho přispění byly v dřívějších letech součástí zpráv o problematice 

extremismu na území České republiky i konkrétní případy rasově motivovaných 

trestných činů spolu s výsledky soudních procesů s jejich pachateli. 

V současnosti tomu tak již není, uveřejňována jsou pouze statistická čísla, která 

dokládají číselně počet těchto činů např. v jednotlivých krajích nebo dle návaznosti na 

jednotlivé skutkové podstaty nejčastěji páchaných trestných činů. Tento fakt, spolu 

s tím, že i v době, kdy ještě k uveřejňování jednotlivých případů v těchto zprávách 

docházelo, nebyly dle jeho názoru uveřejňovány prokazatelně spáchané trestné činy, 

má svědčit, dle jeho názoru, o liknavosti,  přehlíživosti či dokonce úmyslném 

zamlčování ze strany státních orgánů, které se na vzniku zprávy podílejí (informace 

z řízeného telefonického rozhovoru autora se Stanislavem Pencem).   

Stanovisko pracovníků Odboru bezpečnostní politiky MV ČR i Miroslava Mareše 

je poněkud zdrženlivější (viz. příloha č.1). Poukazují na to (v tomto smyslu se nejedná 

pouze o stanoviska a aktivity Stanislava Pence, jakkoli je jedním z nejmarkantnějších 

představitelů této obce), že v mnoha případech dochází u konkrétních případů 

domnělého protiprávního jednání ke zkreslení, zaviněnému neobjektivností přístupu 

představitelů některých neziskových organizací, kteří pak apelují na zainteresované 

státní orgány a při své argumentaci používají nezřídka úmyslně či neúmyslně zkreslené 

údaje. To  představitelé zainteresovaných neziskových organizací odmítají a mezi jejich 

názory a oficiálními stanovisky státních orgánů přetrvávají neshody.            
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4.4. Jednání u tzv. kulatých stolů 

Formu jednání u kulatého stolu využívají státní orgány v rámci řešení určité 

problematiky jako druh kooperace několika stran (státních orgánů, zástupců 

neziskových organizací, odborníků na danou oblast, případně širší veřejnosti). 

Výhodou této formy multilaterálního jednání by mělo být, že připomínky jednotlivých 

stran zaznívají průběžně, lze vznášet dotazy či apely na ostatní účastníky jednání apod. 

Je-li iniciátorem takovéhoto jednání státní orgán (např. konkrétní ministerstvo), může 

být tato zvolená forma spolupráce, jakkoli to zřejmě není primárním cílem, i jakýmsi 

alibi v tom smyslu, že byla dána možnost více zainteresovaným stranám se vyjádřit, 

nicméně výsledný produkt tohoto jednání může být od vyslechnutých názorů ostatních 

stran odlišný.  

Pro oblast tématu této práce, tedy kooperace aktivit státu a neziskové sféry 

v rámci snahy o potlačování projevů neonacismu, jsou zajímavé především dva 

následující případy této formy jednání, které proběhly v roce 2005.  

  

4.4.1. Kulatý stůl k problematice antisemitismu 

V prvním případě se jednalo o „Kulatý stůl k problematice antisemitismu“, tedy 

fenoménu, který je nedílně spjat s nacistickou ideologií, potažmo na ní navazujícími 

směry, které popírají holocaust, považují Židy za podřadnou skupinu a rozšiřují 

stereotypní vykreslování Židů jako chamtivých pokoutných prodejců (v tomto směru 

“proslul v českém kontextu především Ing. Roman Skružný (nyní již po smrti), který, 

jako nejstarší člen ultrapravicového uskupení Národně sociální blok, byl autorem audio 

nahrávky „Pravda o lži“, která popírá holocaust a glorifikuje období protektorátu Čechy 

a Morava).  

Tohoto jednání se zúčastnili zástupci židovské obce, akademické sféry, resortů 

školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, zpravodajských služeb, Ministerstva vnitra a 

Policie ČR. Jednání bylo rozděleno do tří bloků, přičemž pro téma této práce byla 

nejdůležitější část „Antisemitismus a související fenomény“, v rámci které přednášel 

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.. V rámci tohoto jednání byla rovněž 

diskutována problematika aplikace §261 trestního zákona. (Informace o problematice 

extremismu na území ČR v roce 2005: http://www.mvcr.cz/dokument/2006/ 

extrem05.pdf) 
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4.4.2. Kulatý stůl k problematice pravicově extremistických hudebních produkcí  

Toto jednání, kterého se zúčastnili představitelé vrcholného managementu Policie 

ČR Správy Severočeského kraje, lidé z vedení Policejního Prezidia ČR, policejní 

specialisté na oblast extremismu z jednotlivých krajských správ či ÚOOZ, lidé 

z krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, zástupci BIS, představitelé 

akademické sféry a zástupci nadace Tolerance a občanská společnost, kteří se 

monitoringem aktivit ultrapravice zabývají, proběhlo 14.7.2005 v Ústí nad Labem. 

Jedním z důležitých závěrů bylo konsensuální shodnutí se na tom, že stávající 

metodika Policie ČR, dle které v této oblasti postupuje je zastaralá, reflektuje 90.léta 

minulého století – nikoli současnost a vyžaduje důkladnou revizi a inovaci (Informace 

o problematice extremismu na území ČR v roce 2005: http://www.mvcr.cz/dokument/ 

2006/extrem05.pdf). 

Byli ceněny i příspěvky zúčastněných představitelů neziskového sektoru, o to 

více zarážející je skutečnost, že do speciální Pracovní skupiny expertů, na jejímž 

vzniku se účastníci tohoto jednání u kulatého stolu shodli, a jejímž prioritním cílem má 

být tvorba zmiňované nové metodiky pro postup Policie ČR, která má umožnit větší 

efektivitu v přístupu policie k hudebním akcím ultrapravice, které doposud těží ze 

situace, kdy tyto koncerty vydávají za soukromé oslavy, nebyli přizváni právě 

představitelé již zmiňované nadace Tolerance a občanská společnost, o jejichž 

kompetentnosti a relevantnosti jejich příspěvků nelze v této oblasti pochybovat a 

naopak mají z terénu signifikantně větší zkušenosti než nemalá část odborníků z řad 

policie.  

Jako jeden z prvních konkrétních výsledků činnosti této Pracovní skupiny expertů 

můžeme chápat vzniknuvší a v textu výše již zmiňovaný materiál z dílny Miroslava 

Mareše – „Úvod do problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí na 

území ČR“, který by měl být prvním krokem na cestě ke zmiňované nové metodice 

postupu Policie ČR ve styku s fenoménem ultrapravicových koncertů, což by se mělo 

odrazit ve vyšší efektivitě a důrazu v postupu policie, který bude mít oporu v zákoně a 

výkladu jednotlivých zákonných norem.  

 

Z povahy výše uvedených projektů i z připomínek oslovených představitelů 

neziskových organizací, které jsou uvedeny v přílohách, nebo které zazněly během 

řízených rozhovorů s nimi v rámci empirické části této práce, je zřejmé, že model 

spolupráce státu a subjektů neziskové sféry lze označit za model s alternativními i 
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komplementárními prvky – tj. že aktivity neziskového sektoru jsou prováděny jak 

souběžně (avšak odděleně) s aktivitami státních organizací a vytvářejí pro ně jakousi 

formu konkurenčního prostředí tak mají (v druhém případě) povahu jakéhosi doplňku 

činnosti státních organizací (viz teoretické vymezení modelů spolupráce státu a 

neziskových organizací v úvodu této práce). 

Prvky alternativního modelu jsou přítomny především díky již zmiňovanému 

pocitu představitelů těchto NGOs, že stát nevěnuje jejich poznatkům a připomínkám 

dostatečnou pozornost. Nezávislý monitoring s vlastními poznatky, které jsou 

reportovány mj. mezinárodním institucím typu ENAR je tedy jakýmsi konkrétním 

vyústěním této hereze.   

Zároveň však dochází v konkrétních případech k určité formě spolupráce státu a 

NGOs (např. výměna informací během jednání u kulatých stolů – viz výše), materiály 

monitorujících NGOs, které prokazují trestnost konkrétního jednání neonacistů, mohou 

být využity orgány činnými v trestním řízení pro další procesní úkony apod., což 

poukazuje na přítomnost prvku nekonkurenční spolupráce a v tomto smyslu lze tedy 

hovořit o zmiňovaném prvku komplementárního modelu spolupráce. Proto nese 

v konečném důsledku vzájemná spolupráce na poli monitoringu znaky jak 

alternativního tak komplementárního modelu.     

 

 

5.PREVENTIVNĚ-OSVĚTOVÉ PROJEKTY 

 

Druhou významnou oblastí činností jak státu tak neziskového sektoru v boji proti 

projevům neonacismu ve společnosti je oblast prevence a osvěty. Jak již bylo 

zmiňováno výše v textu, prevence jevů jako rasismus, xenofobie, šovinismus apod. je 

neméně důležitá než následný monitoring, dokumentace a případný postih již 

proběhnuvších projevů neonacismu. Tato oblast působení je, jak vyplývá z logiky věci, 

zaměřena ne tolik na “tvrdá jádra“ rasistických ultrapravicových subjektů, kde není 

velká pravděpodobnost, že by osvětové projekty převratně uspěly, neboť přesvědčení 

těchto jedinců je téměř nezvratné, založené na zakořeněném iracionálním přesvědčení a 

averzi, nýbrž spíše na platformu potenciálních sympatizantů, ze které se mohou členové 

těchto jader v budoucnu rekrutovat.  

V oblasti aktivit společnosti ve snaze vymezit se vůči idejím založeným na 

propagaci rasismu a podobných jevů a předejít jejich šíření hraje prevence 
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nezastupitelnou úlohu, což si uvědomuje nejen stát (viz především aktivity Vlády ČR, 

MŠMT a dalších, které jsou zmíněny dále v textu) ale i ti občané, kteří se skrze 

sdružování se v rámci subjektů neziskového sektoru snaží přispět k prevenci či osvětě 

(osvěta budiž brána jako jistá forma prevence) na tomto poli. Vzájemné spolupráci 

těchto dvou aktérů na poli prevence a osvěty, ilustrované na pozadí nejznámějších 

konkrétních příkladů této spolupráce, které proběhly od roku 2000 po současnost,  bude 

věnována následující část.  

Klíčovým slovním spojením, které je fundamentálním pro tuto oblast je tzv. 

multikulturní výchova, resp. výchova k multikulturalitě. Má-li společnost být relativně 

imunní vůči myšlenkovým proudům, které stavějí jednu rasu či etnikum nad druhé, 

vyzývají k násilí vůči těmto “odlišným“ skupinám či jiným způsobem nabádají 

k nesnášenlivosti mezi těmito aktéry (tedy primárně i neonacistické subjekty), pak je 

nutné, aby jedinci, kteří vyrůstají v této společnosti, již od dětství přicházeli do styku 

s příslušníky jiných ras, etnik a kultur a sami si osvojovali názor, že není opodstatněné 

se na ně dívat skrze xenofobní předsudky či stereotypy, jak to hlásají propagátoři 

myšlenek nadřazenosti jedné rasy nad druhou.  

Xenofobní prvek rétoriky rasistických skupin těží právě z toho, že jedince navádí 

zaujímat negativní postoj k něčemu, s čím nepřišel jedinec příliš do styku či s čím má 

pouze omezené, leckdy negativní zkušenosti. Namísto příležitosti seznámit se blíže 

s odlišnými etniky či kulturami, sám si vytvořit názor na jejich představitele v rámci 

spontánní, nenásilné interakce, mu rasistická doktrína nabízí pohled možná jednodušší 

a pohodlnější – tj. vymezit se vůči “odlišným“ a zaujmout k nim negativní postoj. 

V jisté paralele se jedná o podobný efekt jako u „zakázaného ovoce“, které, jak známo, 

nejvíce chutná. Má-li dítě od rodičů zakázáno kouřit, bude pro něj neodolatelně lákavé 

kouření vyzkoušet právě proto, že mu ho rodiče z nějakého, jemu nepochopitelného 

důvodu, zakázali. Jakmile si kouření vyzkouší a zjistí, že se nejedná o nic převratného, 

efekt touhy po vyzkoušení zakázaného ovoce pomíjí. Podobně je tomu i v tomto 

případě,  kdy odtabuizováním a demystifikací neznámého, v tomto případě odlišných 

ras, etnik, náboženství, kultur apod., kdy je dána jedinci možnost se s tímto 

“neznámem“ blíže seznámit, rovněž dochází k oslabení apriorně negativního vymezení 

a stále větší význam začíná hrát osobní zkušenost, která není tak negativní, jak ji 

rasistické doktríny, kterým jedinec naslouchal, vykreslovaly. To je jedním z hlavních 

důvodů, proč je tak důležitý pro oblast minimalizace myšlenek neonacismu ve 

společnosti prvek prevence rasismu a důraz na multikulturalitu společnosti.   
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Oblast prevence rasismu a s ním spojených negativních fenoménů, které 

proklamují i neonacistické subjekty, je během na velmi dlouhou trať a výsledky se 

nedostavují okamžitě, ba naopak, projevují se ve velmi dlouhodobém horizontu. Na 

druhou stranu jistě pozitivním poznatkem je fakt, že problematice multikulturní 

výchovy či spřízněným disciplínám (integrace ostrakizovaných skupin zpět do 

společnosti, podpora soužití minorit s majoritní společností apod.) věnují stát i 

neziskový sektor nemalou pozornost, o čemž svědčí i výčet níže uvedených projektů.  

Budeme-li mluvit v následujícím textu o multikulturní výchově, pak by jistě stálo 

za to zmínit definici tohoto pojmu. Český helsinský výbor multikulturní výchovu 

popisuje jako: 

„V našem pojetí lze tedy MKV definovat jako výchovně vzdělávací přístup, který 
vychází z respektu a uznání kulturních (zejména etnických, jazykových, náboženských) 
odlišností, a jenž je zaměřen na všechny členy společnosti, je holistický, inkluzivní a 
postihuje všechny dimenze a oblasti výchovně vzdělávacího procesu, včetně 
neformálních intervencí, a to s cílem dosáhnout efektivní rovnosti příležitostí a pokud 
možno i výsledků, podporovat interkulturní komunikaci a kompetenci, překonávat 
rasismus a diskriminaci ve všech jejich formách.“ (ČHV.http://www.helcom.cz 
/index.php?p=2&rid=106&cid=327)  

  
Spektrum aktivit, které vyvíjí neziskový sektor ve spolupráci se státem v rámci 

podpory multikulturní výchovy jako preventivního opatření proti progresi 

myšlenkových proudů, které hlásají rasistické ideje, je neuvěřitelně široké (o.s. 

Tolerance a občanská společnost - projekt Monitoring (2004): 3.Zpráva o stavu 

pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti rasismu a xenofobii) a není 

v silách ani cílem této práce se o celém tomto spektru zmiňovat. Pro oblast zájmu této 

práce budou zmíněny takové projekty symbiotických aktivit neziskového sektoru a 

státních orgánů, které jsou svým cílem, směřováním či v rámci obecného povědomí 

nejvíce spojovány s řešením problematiky neonacismu na území České republiky a 

které byly nebo jsou realizovány od roku 2000 do současnosti.   

Mezi angažované orgány státu, jejichž aktivity jsou s oblastí prevence rasismu ve 

společnosti a symbiontních aktivit s neziskovou sférou nejvíce spojovány, patří Úřad 

vlády ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo 

sociálních věcí (MSV) a Ministerstvo kultury (MKČR).  
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5.1. Konkrétní projekty spolupráce státu & NGOs na preventivně-osvětových 

          projektech v boji proti šíření nacistických myšlenek ve společnosti 

Apriorně směrodatné je samozřejmě, v úvodu této práce zmiňované, celkové 

směřování státu, hodnoty, ke kterým se hlásí a k jejichž ochraně se zavázal. Z pohledu 

této práce je klíčové, že mezi priority Vlády ČR, stejně jako u vlád předcházejících, 

patří důraz na řešení problematiky extremismu, rasismu a xenofobie, který vláda 

deklarovala ve svém programovém prohlášení (Vláda ČR: www.vlada.cz). 

Za jeden z nejdůležitějších projektů, které jsou v tomto smyslu na centrální 

úrovni schvalovány, avšak realizovány ve spolupráci s organizacemi neziskového 

sektoru i s představiteli ziskové sféry, je níže zmíněný vládní projekt k posílení 

tolerance a porozumění mezi etnickými menšinami a majoritou – „Kampaň proti 

rasismu – projekt tolerance“.   

 

5.1.1. Kampaň proti rasismu – projekt tolerance  

O této kampani, kterou pořádá Vláda České republiky od roku 1999 a která je 

stěžejním centrálním a zároveň zastřešujícím projektem pro další aktivity, při kterých 

kooperuje státní sektor s neziskovými organizacemi, se na jejích stránkách píše: 

„Podobně jako v předešlých letech, také v roce 2006 vláda ČR finančně 
podporuje projekty zaměřené ve prospěch tolerance a porozumění mezi etnickými 
menšinami a majoritou žijící ve společném státě, tzv. vládní „Kampaň proti rasismu - 
Projekt tolerance“.  

Kampaň by se v dlouhodobém pohledu měla vyznačovat kontinuitou a širokým 
záběrem. Měly by se na ní podílet organizace, které se dlouhodobě zabývají 
problematikou rasismu a diskriminace národnostních menšin a související sociální 
problematikou, nebo mající zkušenosti s reklamními kampaněmi využívající postupy 
Public Relations ve výše uvedené oblasti. 

Efektivní protirasistická kampaň financována vládou ČR by měla být cílena na 
boj s latentním rasismem a xenofobií majoritní společnosti. Zároveň by měla být 
oficiálním gestem odmítnutí rasistických předsudků a v neposlední řadě by měla sloužit 
jako protiargument k názorům, kterými se pravicoví extremisté pokoušejí oslovit 
nevyhraněnou majoritu ve společnosti. 

Vzhledem k tomu, že smyslem kampaně je oslovit více různých cílových skupin, 
a to rozdílnými komunikačními mechanismy, budou realizátory kampaně tři různé, na 
sobě nezávislé subjekty, které zrealizují samostatné projekty zaměřené na danou 
cílovou skupinu s využitím specifické komunikační strategie. Jednotlivé projekty na 
sobě budou nezávislé a spojovat je bude pouze jednotné logo kampaně a společné 
vystupování v rámci některých mediálních akcí (např. tisková konference). V případě, 
že některý z projektů nebude realizován, nebudou ohroženy projekty zbývající. 
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Kategorie I:  
Projekt „Národní vzdělávací a osvětové aktivity“ realizovaný v rámci Akčního 

programu Evropského společenství pro boj s diskriminací (2001-2006) 
 
Kategorie II:  
Projekty propagačního charakteru, vzbuzující porozumění a toleranci k etnickým 

menšinám a jiným kulturám prostřednictvím komunikační strategie Public Relations. 
  
Kategorie III:  
Osvětově-vzdělávací a osvětově-umělecké projekty a akce, zaměřené na výchovu 

k toleranci k etnickým menšinám a jiným kulturám. 
 
Celkový cíl:  
Přispět k potlačení latentního rasismu a xenofobie majoritní společnosti a 

medializovat odmítavý postoj vlády České republiky k rasistickým předsudkům.“ 
(Vláda ČR: www.vlada.cz)  
 

Smluvními partnery pro rok 2006, se kterými Vláda ČR v rámci partnerství na 

této kampani navázala spolupráci, jsou Creative Bazaar, s.r.o., Divadlo Archa, o.p.s a 

Multikulturní centrum Praha,o.s., kteří se, na sobě nezávisle, budou podílet na realizaci 

jednotlivých opatření v rámci tří výše uvedených kategorií a kteří byli vybráni v rámci 

výběrového řízení na realizátory projektů v nich.  

  

5.1.2. Aktivity státu & neziskové sféry v oblasti výchovy a vzdělávání 

Oblast školství, výchovy a vzdělávání je pro prevenci negativních sociálních jevů 

jakým jsou rasismus, šovinismus, etnocentrismus, xenofobie apod. alfou omegou, což 

si stát i neziskový sektor samozřejmě velmi dobře uvědomují a proto této oblasti věnují 

velikou pozornost. Právě v období dětství a především puberty a následné adolescence, 

kdy si jedinec hledá své místo ve společnosti a je nejvíce náchylný k absorpci názorů 

okolí, které ho do značné míry ovlivňují a na základě nichž si vytváří svůj vlastní 

názor, je obdobím, kdy může dojít ke zlomu v názorové orientaci jedince ať tím či 

oním směrem.  

Právě v této době může dojít nejčastěji k ovlivnění jedince ze strany rasisticky 

založených uskupení (nejčastěji k tomu dochází v případech, kdy má jedinec negativní 

empirickou zkušenost s příslušníky jiné rasy, etnika, kultury aj. a zároveň pochází 

z dysfunkčního rodinného prostředí), kdy si tento začne osvojovat tyto rasistické 

názory, přijímá je za své a uzpůsobuje jim své jednání a projevy. Úkolem primárně 

státu ale následně i neziskových organizací je nabídnout jedinci v tomto období jinou 

možnost, která je založena na respektu k odlišnostem a vytváření příležitostí pro 
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spontánní interakci všech stran, aktérů různých ras, barvy pleti, náboženského vyznání 

apod.  

V tomto duchu je také přistupováno koncepčně k oblasti školství, na kterou, jak 

již bylo zmiňováno, je kladen nemalý důraz. Ministerstvo školství se snaží svými 

dokumenty, které v této oblasti vydává a které se tematicky váží k oblasti respektování 

lidských práv a odlišností, přispět k co největší implementaci těchto zásad do učebních 

osnov a přístupu k žákům. Mezi takové materiály patří např. Rámcové vzdělávací 

programy pro základní a střední odborné vzdělávání, které obsahují výchovu 

k toleranci, respektování lidských práv a proti rasismu, Metodický pokyn k výchově 

proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, Koncepce vzdělávacích aktivit 

v oblasti boje proti extremismu,  apod. 

MŠMT rovněž realizuje naplňování některých svých cílů v partnerství 

s neziskovými organizacemi. Příkladem takové spolupráce je např. pořádání seminářů 

pro učitele k problematice holocaustu, antisemitismu a rasismu, které realizují 

Památník Terezín a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, které 

jsou pro toto pořádání akreditovány MŠMT. (MŠMT: http://www.msmt.cz/_DOMEK/ 

Default.asp?ARI=102110&CAI)  

O dalším příkladu spolupráce (především finanční podpory ze strany státu) svědčí 

i následující programy, které zmiňuje Zpráva o problematice extremismu na území 

České republiky v roce 2005: 

„MŠMT podporovalo formou dotací občanským sdružením celou řadu těchto 
subjektů. Programy podpory byly financovány jednak přímo ze zdrojů MŠMT, jednak 
ze zdrojů vlády, které byly na MŠMT účelově převedeny. Jednalo se o: 

• Program státní podpory práce s dětmi a mládeží (aktivity celostátních, 
nadregionálních i místních občanských sdružení pro společné trávení volného času dětí 
a mládeže různých národností, stále ve větší míře organizují pro neorganizovanou 
mládež sportovní a kulturní akce, mající v záhlaví boj proti xenofobii a rasismu, dále se 
státní podporou pravidelně organizují integrované letní tábory, kterých se účastní 
romské děti i děti z azylových zařízení). 

• Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 
multikulturní výchovy. 

(aktivity příslušníků národnostních menšin jsou zaměřeny na tvorbu vzdělávacích 
programů a výukových materiálů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání 
směřujícího k poznávání historie a kultury jiných národů, k výchově k demokratickému 
občanství, k vzájemné toleranci, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, 
xenofobie a antisemitismu.  

• Program na podporu integrace romské komunity (je zaměřený na podporu 
vzdělávání, na podporu specifických projektů zaměřených na zvyšování efektivity 
vzdělávacího procesu romských žáků a studentů, na vzdělávání učitelů romských žáků, 
na předškolní přípravu romských dětí a na realizaci volnočasových a zájmových aktivit 
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pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby.“ (Informace o 
problematice extremismu na území ČR v roce 2005: http://www.mvcr.cz/dokument/ 
2006/extrem05.pdf)  

 

5.1.2.1. Dekáda romské inkluze 

Projekt Dekády romské inkluze je snahou o širokospektrální progresi v integraci 

Romů do majoritní společnosti (nikoli asimilaci) a je výsledkem mezinárodní iniciativy 

osmi států (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, 

Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora), které se na popud Světové banky a Open 

Society Institute (NGO založená Georgem Sorosem) rozhodly formou jednotného 

přístupu (jednotného ústředního materiálu se společnými cíli i termíny jejich plnění) 

této progresi v integraci a podpoře romského etnika pomoci.  

Projekt Dekády romské inkluze by měl být realizován v letech 2005-2015 a 

nevztahuje se pouze na oblast školství (důraz je kladen na čtyři hlavní kategorie: 

vzdělávání, bydlení, zdraví a zaměstnanost), přesto je právě školství jedním ze 

zmiňovaných čtyř hlavních okruhů a progrese v této oblasti je jedním z klíčových 

předpokladů zlepšení situace v oblasti soužití majority s romským etnikem, resp. 

alespoň částečná eliminace jejich sociálního vyloučení.   

Na projektu Dekády romské inkluze se, pro šířku záběru tohoto projektu, podílí 

celá řada aktérů státního aparátu i neziskových organizací. Kromě Vlády ČR na tomto 

projektu participují především Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Výbor 

pro dekádu romské inkluze (zástupci ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, 

práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj a zdravotnictví, dále zástupci neziskových 

organizací, občanské a odborné veřejnosti). Ve spolupráci romských NNO (při snaze o 

co největší zapojení Romů samotných) s kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské 

komunity vznikl, v souladu s Koncepcí romské integrace, Český akční plán Dekády 

romské inkluze pro období 2005-2015, který stanovuje konkrétní kroky a termíny jejich 

plnění. Výsledky naplňování těchto cílů budou pak reportovány Mezinárodnímu 

řídícímu výboru, který koordinuje průběh dekády romské inkluze ve zmiňovaných osmi 

státech. (Rada Vlády ČR pro záležitosti romské komunity,2005)    

Z hlediska problematiky opatření proti neonacismu ve společnosti je jedná o 

jeden z klíčových centrálních projektů, který by měl pomoci nejen samotným Romům, 

ale sekundárně i majoritní společnosti ve “zvyknutí si“ na soužití s romským etnikem, 

což, v rámci prevence negativních sociálních jevů, které jsou s nacistickou ideologií 

spojeny, je významným předpokladem tohoto dalšího soužití a může tak v důsledku 
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oslabit a redukovat platformu příznivců neonacistických subjektů v české republice. 

V rámci vládních kampaní proti rasismu však byly v oblasti vzdělávacích projektů a 

akcí v minulých letech realizovány i některé další významné projekty, které si kladly za 

cíl přispět k rozvoji multikulturní společnosti, pomoci vymítit rasismus ve společnosti 

(ať již v podobě ideologické či latentní – dělení v vymezení pojmů v úvodu této práce), 

či vzbudit veřejnou debatu na tato témata. Za nejznámější z nich lze považovat 

následující kampaně a projekty: 

 

5.1.2.2. Vzdělávací program Varianty  (od roku 2001) 

Pod hlavičkou Člověka v tísni,o.p.s., který v rámci výběrového řízení uspěl 

s vítězným projektem, začal být v roce 2001 realizován dlouhodobý projekt Varianty – 

Interkulturní vzdělávání. Jeho první fáze byla zaměřena na čtyři oblasti: na 

interkulturní vzdělávání, vzdělávání romských pedagogických asistentů a 

streetworkerů, mediální kampaň se sloganem "Be kind to your local nazi", a výzkum 

interetnických vztahů. Jeho druhá fáze (od září roku 2002), která byla financována 

z prostředků EQUAL již akcentuje pouze samotnou oblast interkulturního vzdělávání.  

Samotná o.p.s. Člověk v tísni o projektu Varianty píše: 

„Vzdělávací program Varianty v roce 2001 realizoval rozsáhlou kampaň proti 
rasismu a neofašismu v České republice. Jejím cílem bylo odsoudit projevy rasismu 
a xenofobie, zesměšnit příslušníky rasistických hnutí a prostřednictvím informování 
o etnických menšinách žijících v ČR přispět ke zvýšení tolerance české společnosti. 

V rámci mediální části kampaně vycházely články v českých médiích, které měly 
vyvolat odbornou diskusi o životě menšin ve společnosti a jednak pozitivními příklady 
bourat vžité stereotypy, otupovat strach části majority z neznámého a předcházet tak 
xenofobním pocitům.“ (Člověk v tísni,o.p.s.:http://www.clovekvtisni.cz/index2. 
php?parent=146&sid=115&id=374)  

 
Na stránkách Českého helsinského výboru však lze najít stanoviska, která 

vyjadřují jejich rozčarování z přístupu státu (především MŠMT) k zadání tohoto 

projektu, celkové koncepci multikulturní výchovy a pověření k realizaci tohoto 

projektu. Jakkoli není autor této práce kompetentní k posouzení těchto názorových 

rozporů, jejich samotná existence ukazuje, že minimálně ze strany některých NGOs 

nevládne s celkovým směřováním a zadáním tohoto projektu shoda: 

„Úvodem je potřeba poukázat na jeden paradox: že totiž koncipování i realizace 
největšího celostátního projektu multikulturní výchovy (aniž by předcházela jakákoliv 
odborná diskuse na toto téma) byly svěřeny nevládní organizaci, jejímž prvořadým 
posláním je poskytování humanitární pomoci, a jejíž název je Člověk v tísni. Ano, 
situace v této oblasti se opravdu může jevit jako tísnivá či krizová, tedy vyžadující 
humanitární intervenci, viz stať o situaci romské menšiny. Bohužel se tím však 
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Ministerstvo školství (MŠMT), které je alespoň formálně pod veřejným dohledem, 
vyvazuje z tohoto nelehkého úkolu, a velkou část odpovědnosti ponechává na 
nevládních organizacích. Slibovaná veřejná diskuse na internetovém serveru dané 
organizace v roce 2002 selhala (z technických důvodů?). Nevládní humanitární 
organizace se tak pod odborně zpochybnitelným dohledem Rady vlády pro záležitosti 
romské komunity ujala koordinování velmi náročného projektu, a to včetně mediální 
kampaně, obsáhlého sociologického výzkumu, analýzy učebnic, školení pedagogů a 
návrhu nového kurikula.“(ČHV:http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=106&cid 
=327)  

 
 

5.1.2.2.1. Be kind to your local nazi (2002) 

Kampaň Be kind to your local nazi, jakožto součást projektu Varianty pod 

patronací Člověka v tísni, o.p.s. byla nejen zřejmě nejviditelnější částí této kampaně, 

ale rozhodně byla nejnápaditější a měla potenciál upoutat pozornost veřejnosti právě 

pro svou neotřelost, neokoukanost a invenci, se kterou přistupovala k řešení 

problematiky existence nacistických idejí ve společnosti. Přestože se nejedná o projekt, 

který by vznikl přímo v České republice (spot vysílaný v médiích (resp. v České 

televizi) byl poskytnut pro tyto potřeby německou agenturou Hope and Glory), jeho 

realizace v českém kontextu vzbudila velký ohlas i veřejnou diskusi, což bylo jedním 

z hlavních cílů této mediální kampaně. Bohužel je nutno konstatovat, že od té doby, již 

takto originální a neotřelá kampaň v České republice neproběhla. 

V rámci této kampaně navazovaly na mediální prezentaci projektu Be kind to 

your local nazi i další akce, které propagovaly odpor proti rasistické ideologii a jejím 

propagátorům. Předně se jednalo o protirasistický happening Music beats local nazi 

 

5.1.2.2.1.1. Music beats local nazi (2002) 

„ Protirasistický happening Music Beats Local Nazi, který byl úvodní akcí 
loňského ročníku vládní Kampaně proti rasismu, se uskutečnil 14. září 2002 na pražské 
Štvanici a byl volným pokračováním loňské kampaně Be Kind to Your Local Nazi. 
Jeho hlavním organizátorem byla společnost Člověk v tísni při ČT, o.p.s.. Produkci a 
propagaci zajišťovaly partnerské organizace Stereo Communications a Zep Tepi.  

Program festivalu byl rozdělen na dvě vzájemně se doplňující části: informační a 
hudebně-zábavnou. Smyslem celého festivalu, který v průběhu dne navštívilo více než 
10.000 lidí, bylo oslovit mladé lidi a nenásilnou formou je upozornit na existenci 
rasismu a xenofobie v naší společnosti. Projekt doprovázela reklamní kampaň v České 
televizi, v tištěných médiích a na venkovních reklamních plochách 

Těžištěm informační části byl NAZI-INFO stan - informační stan - cirkusové 
šapitó o průměru 30 m, v němž byla instalována multimediální výstava a probíhaly v 
něm tři hodinové bloky diskusí a cca sedmihodinová projekce dokumentárních filmů z 
archivů České televize na téma rasismus a extremismus. V bezprostředním sousedství 
byl umístěn vojenský stan s polní kuchyní, kde měli návštěvníci možnost v průběhu 



 58 

celého dne ochutnat jídla připravená příslušníky 6 menšin žijících v ČR.“ (Romové v 
ČR. Jak proběhla kampaň proti rasismu v roce 2002 : http://romove.radio.cz/cz/clanek/ 
18377#music)  

 
Tato akce se snažila využít hudby, jakožto lidského jednotícího a stmelujícího  

prvku a demonstrovat, právě mj. skrze hudební produkci, při jejímž poslechu se sešli 

příslušníci různých etnik a kultur, že nezáleží na barvě pleti, odlišných kulturních 

zvyklostech či víře v jiného boha. Během hudebních produkcí se také na pódiu 

vystřídala celá řada umělců, kteří tak demonstrovali svůj postoj k rasismu a xenofobii, 

smutným faktem však bylo, že akci nenavštívil a ani se tím pádem nezúčastnil diskuse 

v Nazi-Info stanu nikdo z tehdejších nejvyšších politických představitelů, což jízlivě 

komentoval i J.X. Doležal ve svém článku “A nikdo nepřišel“ pro časopis Reflex 

z 19.9.2002. (J.X. Doležal. A nikdo nepřišel. http://www.reflex.cz/Clanek12984.html)  

 

5.1.2.3. Policista v multikulturní společnosti (2004-2005) 

Stejnojmenný manuál pro potřeby Policie ČR je výsledkem spolupráce Člověka 

v tísni, o.p.s. a odborů bezpečnostní, azylové a imigrační politiky MVČR, kteří se, 

v rámci projektu Varianty podíleli na jeho vzniku. Účelem, pro který tento materiál 

vznikl, je poskytnout příslušníkům Policie ČR možnost bližšího seznámení s některými 

pojmy a fenomény, které jsou oblastmi národnostních menšin a imigrantů spojeny. 

Policisté jsou rovněž v rámci tohoto projektu školeni na jednotlivých školeních, kde jim 

přednášejí lektoři vzdělávacího projektu Varianty.   

 
5.1.2.4. Projekt společná jízda (2002) 

Tento projekt navazoval na vládní Projekt tolerance 2000 a další vzdělávací 

aktivity, jež přímo souvisejí s multikulturní či antirasistickou výchovou. Jak uvádí 

Český helsinský výbor: 

„Jednalo se např. o projekt Společná jízda (jaro a podzim 2002), který dříve 
probíhal pod názvem Jízda, a byl organizován Společností tolerance a zaměřen na 
středoškolskou mládež. Základem projektu je práce multietnických lektorských týmů, 
které navštěvují střední školy, a formou diskusí či psychosociálních her se snaží přivést 
mladé lidi k zamyšlení nad negativní podstatou rasismu. V roce 2002 poprvé byla 
roadshow Společná jízda obohacena o stále aktuálnější tematiku uprchlíků a migrace. 
Čtyřčlenné posádky, které prošly speciálním školením na krizové vyjednávání a 
komunikaci, tvoří vždy jeden romský lektor, zahraniční student, český student a 
uprchlík. Součástí Společné jízdy byl také průzkum postojů středoškolských studentů k 
otázkám multikulturality, který pro Společnost tolerance, o.p.s. provádí Gallupův ústav 
pro výzkum veřejného mínění.“ (ČHV: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid= 
106&cid=327)  
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5.1.2.5. Rozmanitost do knihoven (2002) 

Tento projekt, jehož realizací bylo pověřeno Multikulturní centrum Praha, o.s. a 

Mládež pro interkulturní porozumění a jehož součástí byla i soutěž “Mami, tati, co je to 

rasismus?“(ECN,http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=212094), začal být realizován 

v roce 2002. Jeho cílem bylo zpřístupnění a rozšíření nabídky knižních titulů, které jsou 

tematicky blízké oblasti multikulturní výchovy a jejichž distribuce do sítě knihoven by 

měla, spolu s přednáškami, které na ni byly navázány, přispět k lepšímu povědomí o 

jiných kulturách a vzájemnému porozumění mezi zástupci jednotlivých kultur. Cílovou 

skupinou tohoto projektu byly především děti. Jak se píše na stránkách Romů v České 

republice: 

„Cílem projektu Rozmanitost do knihoven bylo vytvořit cestu a prostor pro 
poznávání rozmanitých kultur a etnických menšin a tak zvýšit tolerantnost odlišného 
vnímání různých skupin žijících v České republice.  

Cestou pro poznávání se stala kniha a bylo vybráno 9 knižních titulů 
pojednávajících o multikulturních tématech a menšinách. Prostorem pro poznávání se 
staly knihovny a vybrané knihy byly zdarma rozeslány do 500 knihoven v celé České 
republice.  

Projekt byl podpořen následnou komunikační kampaní a doprovodnými 
programy, které se konaly ve 14 městech České republiky. Pro děti a mládež byla 
určena soutěž se zamyšlením nad tématem rasismu a tolerance, které se zúčastnilo přes 
500 dětí ve věku od 4 do 17 Iet. Organizátory projektu byly Multikulturní centrum 
Praha a Mládež pro interkulturní porozumění.“ (Romové v ČR.Projekt rozmanitost do 
knihoven 2003: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18377#music)  

 
 

5.1.2.6. Filmový festival Jeden svět 

Filmový festival Jeden svět, potažmo jeho část Jeden svět na školách je dalším 

zajímavým příspěvkem neziskového sektoru k podpoře rozvoje vzdělávání v oblasti 

lidských práv, odstraňování předsudků apod. Tento festival pořádá každoročně Člověk 

v tísni, o.p.s ve spolupráci mj. s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Nadačním fondem pro 

vzdělání a dále Open society fund, velvyslanectvím USA, Nadací Eurotel a dalšími a je 

součástí sítě filmových festivalů věnovaných lidským právům Human Rights Film 

Network (HRFN).  

Tento festival je, krom široké veřejnosti, rovněž navštěvován i žáky škol v rámci 

jejich výuky a materiály z tohoto festivalu mohou rovněž sloužit učitelům na školách 

ke zkvalitnění a rozšíření učebních matriálů, které se oblasti lidských práv a prevence 

rasismu věnují. Jak se píše na stránkách festivalu: 
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„Jeden svět je i vzdělávací platforma. Představení tohoto ročníku festivalu 
navštíví kolem 6,000 žáků a studentů základních a středních škol v Praze a zhruba 
14,000 regionech. Po každém promítání následuje debata. Účast na Jednom světě 
mladým lidem zpestřuje vnímání světa, zasazuje události do širších souvislostí, 
nabourává předsudky a učí diváky artikulovat vlastní názor v otevřené diskusi.  

  V rámci projektu Jeden svět na školách vznikají tématické soubory 
dokumentárních filmů a další doprovodné a didaktické materiály, které pomáhají 
pedagogům začlenit vzdělávání o lidských právech a rozvojové spolupráci do výuky. 
Do tohoto projektu je zapojeno 259 pedagogů z 208 základních škol a 467 pedagogů 
z 328 středních škol.  

  Kromě toho více než čtyři sta škol pravidelně využívá ve výuce dokumentární 
filmy poskytnuté v rámci projektu Jeden svět na školách. Příznivé ohlasy ze strany 
studentů, pedagogů i odborníků potvrzují mimořádný potenciál dokumentárního filmu 
při vzdělávání mladých lidí.  

Festival je bezprostředním iniciátorem vzniku dobrovolných volnočasových 
aktivit studentských filmových klubů na školách, které používají dokumenty 
z rozsáhlého archivu Jednoho světa. Studentští organizátoři pořádají kromě projekcí pro 
své spolužáky promítání pro své znevýhodněné vrstevníky v dětských domovech, 
nemocnicích, uprchlických táborech apod.“ (Jeden svět: http://www.jedensvet.cz 
/ow/2007temp/index.php?id=415)  

 

Výše uvedené projekty spolupráce státních orgánů s konkrétními neziskovými 

organizacemi (případně dalšími subjekty – např. komerčními firmami, nadnárodními 

institucemi apod.) nejsou jedinými osvětovými projekty, které by přispěly ve 

sledovaném období, tj. mezi rokem 2000 a současností, k ovlivňování názorové hladiny 

obyvatel České republiky ve snaze napomoci odstranění či alespoň minimalizaci 

sociálně negativních jevů, které jsou spojeny s porušováním lidských práv, předsudky a 

xenofobií vůči příslušníkům odlišných etnik, rasismem a dalšími jevy, které lze nalézt 

mj. i v nacistické rétorice a které bohužel dodnes, 50 let po druhé světové válce, kdy 

byla nacistická ideologie poražena, stále zaznívají a stále mají potenciál oslovit 

především dospívající jedince.   

Oba hlavní aktéři, tj. stát i neziskový sektor, pochopili, že není možné relevantně 

fungovat v této oblasti prevence bez kooperace a součinnosti s druhou stranou. 

Výsledkem tohoto stavu je progres v této spolupráci, která je, přes neustálé dílčí 

neshody a  konflikty, čím dál samozřejmější. Nemalou mírou k ovlivnění situace určitě 

přispělo i naše vstoupení do Evropské unie, které mj. nabídlo i možnosti širšího 

portfolia financování aktivit neziskových organizací i státních programů (EK.Finanční 

podpora EU v ČR. http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=2737).  

Na druhou stranu, ultrapravicová scéna s její neonacistickou odnoží, proti níž 

jsou (mimo snahu o odstranění latentního rasismu a příbuzných jevů u majoritní 
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společnosti) tyto osvětové aktivity státu a neziskové sféry zaměřeny, je přes fakt, že se 

v českém kontextu jedná relativně o kvantitativně chudší scénu, než v některých 

okolních státech (Mareš,2003), v pohybu, vyvíjí se a stále přichází s novými  podněty a 

projevy, na které musí stát i angažované neziskové organizace, nejlépe v kooperaci, 

reagovat. Je otázkou, jestli je současná úroveň spolupráce státu s neziskovou sférou na 

tomto poli již natolik etablována a utužena, že je schopna tomuto vývoji čelit. 

Optimistické hlasy říkají že ano, zaznívají však i kritické připomínky obou aktérů 

k druhé straně, které toto nadšení nesdílí (viz dále v textu v části, kde jsou přiblíženy 

hlavní výtky obou stran k jejich vzájemné spolupráci). 

Ani v oblasti prevence a osvěty není možno mluvit o krystalicky čisté formě 

spolupráce NGOs se státními orgány. Na jednu stranu i v této oblasti přetrvávají 

pochybnosti některých představitelů neziskových organizací, zda je stát bere jako 

rovnocenného partnera pro řešení situace na tomto poli (poznatky od oslovených 

představitelů angažovaných NGOs v přílohách této práce či z řízených rozhovorů 

s nimi), na straně druhé však výše uvedené projekty v této kapitole svědčí o tom, že zde 

dochází k signifikantní formě spolupráce, na níž participují nekonkurenčním způsobem 

obě strany. 

Stát využívá partnerství s neziskovým sektorem pro realizaci některých jeho cílů 

a v rámci konkrétních projektů, které vypisuje, pak deleguje na vybrané neziskové 

organizace výkon některých opatření a aktivit, kterými má být dosahováno oněch 

celkových cílů a posunů, které si stát na centrální úrovni vytyčil. Na druhou stranu, 

neziskové organizace vyvíjejí úsilí i mimo toto konkrétní sepjetí se státem v rámci 

dílčích projektů a realizují vlastní osvětové a preventivní projekty, kdy prvek státu bývá 

v těchto případech zastoupen především skrze mechanismus přímé či nepřímé finanční 

podpory (jakkoli nemusí u konkrétních projektů docházet k finanční participaci státu 

vůbec).    

Narozdíl od oblasti monitoringu&reportingu zde však není natolik patrný prvek 

alternativního modelu, kdy by měly aktivity a činnosti NGOs vytvářet konkurenční 

prostředí vůči aktivitám orgánů státní správy (výsledek empirického šetření k této 

práci). Z povahy aktivit neziskového sektoru ve spolupráci se státem, které jsou 

uvedeny v této kapitole (spolu s názory oslovených představitelů NGOs, se kterými 

byly vedeny řízené rozhovory) vyplývá, že v oblasti spolupráce na poli prevence a 

osvěty převažují především prvky komplementárního modelu, přítomny jsou v jisté 

míře rovněž znaky výlučného modelu.     
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6. OBLAST NÁSLEDNÉ PÉČE & AKTIVITY ULTRALEVICOVÝCH       

        SUBJEKTŮ 

 

Existují ještě dvě dílčí oblasti, které zde dosud nebyly zmíněny a které by neměly 

být úplně opominuty, neboť se v obou případech, jakkoli se jedná o navzájem 

heterogenní příklady, jedná o opatření, která jsou vyvíjena ve snaze minimalizovat 

projevy neonacismu (resp. jejich následky) ve společnosti a jejich význam nelze 

opomíjet.  

 

6.1. Pomoc obětem & resocializace útočníků 

Jako první zaměřme svou pozornost na oblast pomoci obětem. Jak se píše ve 

zprávě o stavu pravicového extremismu v České republice: 

„ Pomoc obětem je nutnou součástí státní politiky v boji proti rasismu a 
xenofobii. Ideálně tuto pomoc zajišťují specializované orgány státní správy, v logické 
spolupráci s neziskovým a komerčním sektorem. Formy pomoci mohou být různé – 
psychosociální pomoc, psychoterapie, právní poradenství, linky důvěry, různé formy 
podpory nahlašování trestné činnosti s rasovým podtextem, azylové domy, změna 
identity.... 

...Dlouhodobě a systematicky se specializované pomoci obětem rasových 
napadení a napadení extremisty nikdo nevěnuje. Nezanedbatelná je činnost nevládních 
organizací, které v rámci své primární činnosti poskytují i pomoc obětem. Vždy se však 
jedná o jednotlivé případy, nejsou řešeny problémy rasových napadení a napadení 
extremisty jako celek.“ (o.s. Tolerance a občanská společnost – projekt Monitoring 
(2004): 3.Zpráva o stavu pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti 
rasismu a xenofobii:11) 

 
Druhou oblastí je resocializace členů extremistických hnutí a pachatelů rasově 

motivované trestné činnosti. Ani tato oblast není v České republice koncepčně řešena a 

jednotlivé případy jsou tak řešeny v partikulární gesci jednotlivých státních orgánů, kdy 

nejsou jasně stanoveny  role a rozsah působnosti těchto orgánů. Ve stejné zprávě se o 

řešení problematiky resocializace těchto jedinců píše následující: 

„ Tato oblast je v celé Evropě dlouhodobě opomíjena. Práce s agresory by měla 
být součástí dlouhodobého konceptu aktivit proti rasismu a xenofobii. Je třeba vytvořit 
síť specializovaných pracovišť, která budou poskytovat odbornou pomoc útočníkům a 
budou tak působit preventivně proti další trestné činnosti... 

Je potřeba podporovat extremisty a radikály rozhodnuté odejít z hnutí nebo 
přestat páchat rasově motivovanou trestnou činnost. Je vhodné vytvářet resocializační 
programy, poskytovat odbornou pomoc a poradenství. Podobné programy jsou 
financovány nevládními organizacemi nebo přímo orgány státní správy... 

Práce s agresory je v České republice vysoce postrádána. Je realizována 
především v rámci probační a mediační služby. Existují nízkoprahová zařízení pro 
neorganizovanou mládež, kde jsou sekundárně řešeny problémy mladistvých členů a 
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sympatizantů extremistických a radikálních hnutí. Specializované pracoviště, azylový 
dům nebo chráněné bydlení a odborná pomoc pro osoby rozhodnuté odejít z hnutí 
v České republice chybí.“(o.s. Tolerance a občanská společnost – projekt Monitoring 
(2004): 3.Zpráva o stavu pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti 
rasismu a xenofobii:12) 

        

Svým způsobem je postoj státu vůči dvěma výše zmiňovaným dílčím oblastem 

pochopitelný. V českém kontextu netvoří počet rasově či jinak extremisticky 

motivovaných trestných činů takové procento kriminality, aby byl na stát vyvíjen 

veřejností takový tlak, který by stál za vznikem koncepčního specializovaného přístupu 

k této problematice. Na útočníky pak je hleděno více jako na pachatele hodné 

odsouzení (ať už morálního či faktického) než na jedince, kteří potřebují 

specializovanou pomoc, usilují-li o resocializaci. Problematika péče o oběti i útočníky 

je tak řešena v rámci jiných oblastí, které mohou být sekundárně nápomocny (např. 

aktivity NGOs typu Bílý kruh bezpečí, které se zabývají pomocí obětem rasově 

motivovaných trestných činů (BKB. http://www.bkb.cz/index.php) či zmiňovaná 

nízkoprahová centra pro mládež, která lze v tomto kontextu chápat jako jakousi 

prevenci přiklonění se mladých lidí k ultrapravicovým idejím), nemohou však plně tuto 

oblast suplovat.  

O relevantnější a koncepčnější spolupráci na poli péče o oběti rasově či jinak 

extremisticky motivovaných trestných činů a péči o agresory nelze, jak vyplývá z výše 

zmíněného, příliš hovořit. Výsledná péče v těchto oblastech je tak realizována  jakýmsi 

ad hoc způsobem a je zajišťována, jak bylo již zmíněno, organizacemi, které se této 

oblasti povahou svých činností částečně dotýkají. Jako nejvhodnější označení výsledné 

spolupráce státu a neziskových organizací, která postrádá zásadnější systematičnost a 

specializaci, se tedy jeví ad hoc komplementární model spolupráce těchto dvou aktérů. 

 

6.2. Příklady projekt ů a aktivit ultralevicových subjektů  

Zřejmě poslední oblastí, ve které může docházet k jisté formě spolupráce 

neziskového sektoru se státem, byť je v tomto případě tato spolupráce ze všech 

uvedených oblastí společných aktivit státu a třetího sektoru nejvíce problematická, je 

oblast aktivit ultralevicových subjektů.  

Z logiky věci vyplývá, že proti ultrapravicové scéně se z občanské sféry 

nejextrémněji vymezuje a angažuje její protipól – ultralevicové spektrum společnosti, 

které formou ať již registrovaných (nejčastěji jde o občanská sdružení) či 
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neregistrovaných subjektů vyvíjí aktivity zaměřené na boj s neonacistickou scénou. 

Jejich vzájemná rivalita nese často znaky soubojů fotbalových fanoušků znesvářených 

klubů – vzájemné fyzické napadání (leckdy po dohodě obou stran organizované – 

rvačky na určených místech bez asistence policie – při zadržení lze rovněž často 

vysledovat moment, kdy napadený policii nevyzradí identitu útočníka, ačkoli ji zná ve 

víře, že mu to příště oplatí a není do toho nutno angažovat “neschopnou“ policii), 

dehonestace druhé strany, její zesměšňování apod.  

V rámci vzájemné rivality vzniká řada kampaní či projektů, které jsou reakcí na 

podněty od nesvářené strany (většinou se jedná o kampaně, které mají své kořeny 

mimo ČR a české subjekty se k nim následně připojují a hlásí). Příkladem budiž 

kampaň Good Night Left Side (aktivita ultrapravicové scény), které byla reakcí na 

dříve vzniknuvší ultralevicovou kampaň Good Night White Pride. Tyto kampaně si 

kladou za cíl skrze hudbu vyjádřit své přesvědčení a utvrdit sebe a své okolí ve víře, že 

jde o správnou věc (jakkoli jsou představy obou znesvářených stran odlišné). Jak autoři 

z ultralevicového spektra uvádějí: 

„Bohužel, stejně jako může hudba sloužit jako médium pro různorodé 
svobodomyslné názory, může být i nositelem nenávisti. Tzv. White Power hudba je 
významným nástrojem rekrutování nových členů neonacistického hnutí i utužování 
ideologie těch starších. Dnešní neonacistické hnutí možná nehrozí výraznou náhlou 
změnou politických poměrů ve svůj prospěch, ale je konkrétním nebezpečím pro 
všechny svobodomyslné lidi, pro Romy, Asiaty, Afričany a další minority... 

...A Kampaň Good Night White Pride je naší odpovědí. I když i v rámci různých 
proudů a směrů v hardcore existují na některé společenské problémy různé názory, 
jedno nás jistě spojuje: rázné odmítání diskriminačních ideologií a názorů – 
antifašismus. V duchu Do it yourself (Do It Yourself – udělej si sám – jde o návaznost 
na kampaň, která proběhla v Německu a jejímž mottem bylo zaměření na 
alternativu/protest proti oficiálnímu pojetí hudební scény (hudebním korporacím) – 
poznámka autora) GNWP dodává: Každý může udělat něco proti fašismu. Ať je to 
šíření antifašistických letáků či plakátů, ať jsou to antifašistické texty v muzice, ať je to 
občas nezbytná fyzická konfrontace.“ (Kampaň Good night white pride 
http://gnwp.czechcore.cz)    

 
Příkladem dalších kampaní ultralevice vůči ultrapravici, ke kterým se hlásí i 

česká scéna je z nedávné doby celá řada – namátkou: Projekt Boneyard USA, Stop 

Thor Steinar (německá oděvní firma, která na svých výrobcích propaguje symboliku 

nacistickým režimem zprofanovaných symbolů a znaků), We will rock you, Kampaň za 

lepší život bez nacistických obchodů a další.   

Ultralevicové subjekty (stejně jako jejich ultrapravicové alternativy) se rovněž 

zaměřují na samotný monitoring aktivit druhé strany, stejně jako na zaznamenávání a 
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shromažďování údajů o konkrétních osobách z druhého tábora, které pak leckdy 

uveřejňují na svých oficiálních či neoficiálních webech a jež mají sloužit pro 

identifikaci a znepříjemnění života dotyčnému, který je vystaven hrozbě fyzických 

útoků, vyhrožování apod. Údaje o neonacistické scéně, které ultralevicové subjekty 

zaznamenávají mohou mít využití i pro monitoringové neziskové organizace či 

zainteresované orgány státu, je však nutno se vyvarovat akceptace některých 

zkreslených či jiným způsobem tendenčně upravených zpráv, ke kterým se 

ultralevicoví aktéři leckdy v rámci ideologického boje vůči jejich ultrapravicovým 

oponentů uchylují – což zachycuje i hodnocení policejních orgánů na intranetu Policie 

ČR: 

„Například anarchistická organizace ANTIFA ve svém monitoringu podává 
záměrně hrubě zkreslené informace. Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST) 
dokonce, jak již bylo zmíněno, na svou zprávu neobjektivního charakteru soudně 
doplatilo, i když jeho aktivista Petr Horák se z těchto zkušeností vcelku poučil a dnes 
platí za vcelku sofistikovaného odborníka v této oblasti (ačkoliv na druhou stranu jeho 
některé postoje lze tradičně “s úspěchem“ označit za extrémně levicové).“ (Policie ČR 
– intranet: http://uskpv.str.aa/texty/extrem/prav_extrem.htm# Toc90353364)   

 

Právě etablované neziskové organizace (typu nadace Tolerance a občanská 

společnost), které se monitoringem aktivit ultrapravice zabývají pak mohou působit 

v jakési roli prostředníka mezi státními orgány a ultralevicí (tito dva aktéři by 

koncepčněji a trvaleji spolu mohli jen stěží vycházet pro jejich ideologické diskrepance 

(ultralevicové subjekty většinou neuznávají současné uspořádání státu a je stěží 

myslitelné, že by konstruktivně s orgány tohoto státu, vůči němuž se vymezují a od 

něhož necítí podporu k jejich idejím, spolupracovali)), neboť jsou přijatelnějším 

partnerem pro diskusi jak s ultralevicovými subjekty tak se státními orgány, které se 

touto problematikou zabývají – je však nutno brát stále zřetel na případné zkreslení, ke 

kterému může docházet a proto je pro všechny zainteresované subjekty, které usilují o 

objektivitu svých zpráv, nutností ověřování si údajů z více zdrojů.       

Oblast aktivit ultralevicové scény, které tato vyvíjí směrem ke svým 

ultrapravicovým rivalům, není klíčovou oblastí, kde by byla patrna hlubší spolupráce 

státu a subjektů občanského sektoru, mezi které lze pro jejich formální povahu některé 

ultralevicové organizace zařadit. Případná dílčí spolupráce může mít nejspíše formu 

získávání informací od ultralevice pro potřeby zainteresovaných orgánů státní správy, 

které mohou tyto informace brát jako vodítko pro svoje další úkony, v ostatních 

případech nelze o přímé spolupráci hovořit téměř vůbec. I přesto však zůstává oblast 
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působení ultralevice jistě významným fenoménem, který nelze při snaze o potlačování 

projevů neonacismu ve společnosti opomíjet. 

 

 

7. HLAVNÍ PROBLÉMY SPOLUPRÁCE MEZI STÁTEM   

     A NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI 

 

V rámci empirické části této diplomové práce, která se chronologicky prolínala 

s fází primární i sekundární analýzy dat z dostupných zdrojů, byly rovněž vedeny 

rozhovory (ať již formou osobního setkání, e-mailu či telefonicky – viz úvod této 

práce), v rámci nichž bylo zjišťováno, co považují jednotliví představitelé konkrétních 

angažovaných neziskových organizací na straně jedné a naopak představitelé orgánů 

státní správy na straně druhé, za hlavní překážku zintenzivnění či zkvalitnění vzájemné 

spolupráce na poli aktivit proti rozvoji neonacismu ve společnosti. Tyto empiricky 

získané poznatky jsou uvedeny nejen v tomto výčtu ale rovněž i výše v textu u 

konkrétních fenoménů, ke kterým se váží. 

Výsledky této části potvrdily vstupní předpoklad, že, stejně jako v jiných 

oblastech spolupráce státního sektoru s neziskovým, je jejich partnerství sice pro věc 

přínosné a nezbytné, nicméně nedaří se plně využít potenciál, který v sobě kooperace 

těchto dvou segmentů na tomto poli skrývá. Obě zúčastněné strany vidí samozřejmě  

příčiny této částečné dysfunkce v odlišném světle. 

  

7.1. Problémy na poli monitoringu aktivit neonacistů     

Monitoring aktivit neonacistické scény ze strany neziskové sféry má dvě hlavní 

větve. Tou první je existence specializovaných neziskových organizací, které se 

monitoringem a reportingem programově zabývají a snaží se výsledky své práce 

koordinovat, přes všechny výtky, které k ní mají, s oficiální státní politikou, resp. 

postupem státních orgánů. Druhou větví, jejíž představitelé se monitoringem rovněž 

zabývají, jsou některé ultralevicové subjekty, které pojímají monitoring jakou součást 

svých, ideologicky vůči ultrapravici zaměřených, aktivit a činností.  

S orgány státní správy se snaží komunikovat především představitelé první 

zmíněné větve (u druhé větve jsou tyto pokusy velmi ojedinělé a je prakticky nemožné 

najít jakýkoli průsečík v postoji ultralevicových subjektů a státu na poli monitoringu). 

Z jejich pohledu se jako hlavní překážka nejeví kupodivu nedostatečné legislativní 
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ošetření problematiky existence ultrapravicových subjektů (vyjma neexistence povahou 

obdobného materiálu, který je pro potřeby policie a dalších složek využíván 

v sousedním Německu a který jednoznačně stanovuje, jaké projevy sympatií 

k nacistickým myšlenkám jsou nepřípustné a trestné stíhatelné), tuto oblast považují za 

právně dostatečně saturovanou, mají však výhrady především vůči postupu Policie ČR, 

soudů a některých orgánů samosprávy, které, dle jejich názoru nepostupují dostatečně 

razantně a efektivně v jednotlivých situacích, ačkoli jim to, dle jejich výkladu, 

legislativní rámec umožňuje.  

V tomto smyslu měli největší výhrady představitelé projektu Monitoring při 

nadaci Tolerance a občanská společnost (vyplynulo z rozhovoru s Ondřejem Caklem a 

Klárou Kalibovou), kteří, z titulu jejich přítomnosti na většině veřejných akcí 

pořádaných ultrapravicí, kritizovali přehlíživý postoj policie při těchto událostech, její 

alibismus a laxnost, s jakou přistupovali k materiálům, které jim přítomní představitelé 

této organizace poskytli (viz také část pravicově extremistické hudební produkce výše). 

Rovněž kritizovali nejednoznačný přístup státních orgánů v různých regionech (platí i o 

výrocích soudů nižších instancí, které řeší problematiku rasově či jinak extremisticky 

motivovaných trestných činů), což je i v souladu s míněním Miroslava Mareše (viz 

příloha č.1).  

Právě Miroslav Mareš zmínil v e-mailové komunikaci, která je rovněž uvedena 

v příloze, problém, který s výše zmíněnými výtkami Ondřeje Cakla a Kláry Kalibové 

úzce souvisí a který do značné míry stojí za nečinností či laxností policie a dalších 

státních složek při konkrétních akcích ultrapravice. Tou je doposud stále platný důraz 

na některé problematicky prokazatelné trestné činy (resp. problematické dokázání 

naplnění jejich skutkových podstat), který pro svou těžkopádnost brzdí přítomné složky 

státu, které se tímto přístupem řídí a které podle něj postupují. To by se mohlo 

v souvislosti s nově připravovanými materiály a výklady zákona změnit, oslovené 

neziskové organizace však prozatím v tomto směru zůstávají skeptické.  

Připomínky ze strany neziskových organizací zaznívají i na adresu fundovanosti 

vedoucích představitelů policie, kteří mají problematiku pravicového extremismu na 

starost. Tento fakt může autor této práce, v obecné rovině, ze své dosavadní zkušenosti 

u Policie ČR potvrdit, kdy není ojedinělým jevem, že kvalifikací pro práci v elitním 

policejním útvaru, který má uvedenou problematiku na starost, nemusí být fundovanost 

a obeznámenost tohoto pracovníka s problematikou ale osobní vazby na vysoce 

postavené funkcionáře policie. Toto jistě není pravidlem, přesto k tomuto jevu, dle 
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mínění autora, nezřídka dochází, což se v důsledku projeví nejvíce právě v terénu na 

váhavosti a nedůslednosti těchto osob. 

Některé výhrady vůči postupu státu reportují neziskové organizace buď svým 

zastřešujícím organizacím, které mohou výsledky tohoto reportingu předložit v rámci 

některých mezinárodních institucí nebo svá data těmto institucím zasílají samy. 

Důsledkem toho je existence tzv. shadow reports, které tvoří alternativu k oficiálním 

státním materiálům a které jsou v nadnárodním a mezinárodním měřítku cenným a 

žádaným artiklem. Spolupráce státu a organizací neziskového sektoru tak dostává 

jakousi zvláštní příchuť, kdy na jedné straně je zde snaha o koordinaci svých aktivit, 

výměnu informací či zkušeností a vzájemnou spolupráci a na straně druhé je stát před 

institucemi typu EUMC neziskovými organizacemi mj. kritizován, což determinuje 

následně jeho další postoj k těmto organizacím.       

  

7.2. Problémy na poli postihování projevů neonacismu 

Tato oblast se částečně prolíná se zvýše zmíněnou oblastí monitoringu, kde již 

byly některé výtky proti postupu státních složek uvedeny, přesto si zaslouží ještě jisté 

rozvedení.  

Obecně je totiž represivním a kontrolním orgánům státní správy, především 

Ministerstvu vnitra a Policii ČR, vytýkán nedostatečný důraz na tvrdší postoj 

k ultrapravicovým aktivitám (viz také výše v textu v oddílech pravicově extremistické 

hudební produkce a protestní pochody a shromáždění neonacistů). Jak uvádí Český 

helsinský výbor v odpovědi na otázku, v čem stát a jeho mechanismy (v tomto smyslu 

především policie, soudy, MVČR, vláda, legislativní situace apod.) - viz také příloha 

této práce) nejvíce selhávají: 

„Partikulární (s ohledem na aktivity ČHV a jejich meze v dané oblasti) selhání 
státu v oblasti projevů pravicového extremismu shledáváme zejména v toleranci 
veřejných projevů skupin hlásících se k myšlenkám xenofobie (např. umožňování 
shromáždění radikálního hnutí Národní odpor, nedostatečné reakce na prezentaci 
politické strany Národní strana); nestejný postup zejména Policie ČR při postihování 
pravicových a levicových extremistů a zejména neradikálních aktivistů - např. 
proklamovaný zájem na ochraně účastníků "řádně ohlášených shromáždění", jejichž 
cílem je šíření xenofobních myšlenek; umožnění existence politických stran minimálně 
nepřímo se hlásících k myšlenkám pravicového extremismu; stále nikoliv dostatečná 
role státu při zvyšování povědomí společnosti o extremismu a multikulturalismu“ 
(ČHV, příloha č.2) 
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Na stejnou otázku odpověděli představitelé Člověka v tísni obdobně:  

„ Základní problém je v přístupu – řada státních institucí a odpovědných osob si 
odmítá problém rasismu připustit, případně s ním do nějaké míry skrytě sympatizuje“ 
(Člověk v tísni, příloha č.3)  

 
 
Naopak pozitivně kvitovala většina oslovených neziskových organizací lepšící se 

legislativní situaci, přijetí systémových opatření u Policie ČR a Ministerstva vnitra, 

které by měly přispět k efektivnějšímu postupu proti neonacistickým subjektům, a přeci 

jen (byť právě tato oblast byla i předmětem kritiky) se částečně zlepšující situaci na 

poli ochoty příslušných státních orgánů se zabývat řešením trestně právních postihů 

jednání souvisejícího s projevy pravicového extremismu (informace z řízených 

rozhovorů s představiteli oslovených NGOs).    

    

7.3. Problematika nekoncepčnosti v přístupu státu  

Jednou z nejčastěji akcentovaných výhrad, které zaznívají ze strany 

zainteresovaných neziskových organizací, je otázka koncepčnosti a komplexnosti 

přístupu státu k problematice pravicového extremismu. Výše zmiňované připomínky 

v segmentech týkajících se oblasti monitoringu a postihu projevů neonacismu jsou toho 

dílčím dokladem. Dále je zde např. ještě již zmiňovaná přehlíživost státu vůči oblasti 

péče o oběti extremisticky motivovaných trestných činů či oblasti resocializace 

útočníků (viz kapitola 6.1.). 

Státu nelze, dle názoru oslovených představitelů neziskových organizací upřít 

snahu o jasně deklarovaný a zřejmý postoj k problematice neonacismu a pravicového 

extremismu obecněji, v praxi však není státní politika s to dosáhnout ve svém jednání 

větší komplexnosti a systematičnosti. Tato absence jasnější a ucelenější koncepce se 

pak odráží i v nejednoznačnostech v jednotlivých segmentech této politiky (např. 

otázka přístupu a postihu extremisticky motivovaných trestných činů jak ze strany 

Policie ČR (za účasti přizvaných znalců s nejednoznačným mandátem) tak i ze strany 

soudů a státních zastupitelství). Např. pro oblast přístupu k aktivitám ultrapravice a 

případného postihu těchto projevů by bylo záhodno zvážit, po vzoru sousedního 

Německa, přijetí materiálu, který by jasně definoval, které konkrétní jednání a symboly 

jsou z hlediska legislativního rámce akceptovatelné a které již nikoli, čímž by došlo do 

značné míry k odstranění nepříliš jistého a nejednotného přístupu bezpečnostních a 

justičních složek státního aparátu.  
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Přijetí takovýchto materiálů by jistě přispělo i k částečně lepšímu vnímání a 

hodnocení státních složek ze strany veřejnosti i neziskových organizací, které se na 

tomto poli pohybují.   

 

7.4. Problematika nerovnosti partnerů 

Jedním z největších problémů spolupráce státních orgánů s neziskovými 

organizacemi nejen na poli řešení problematiky neonacismu, je otázka rovnosti těchto 

dvou stran při vzájemném kontaktu či spolupráci. Ze strany státu je totiž často na 

neziskový sektor pohlíženo s despektem či nedůvěrou (viz také odpověď Mgr. 

Františka Valeše z Českého helsinského v příloze č.2). Hlavních příčin tohoto častého 

pohledu státních orgánů je několik.  

Předně státní orgány berou často úkorně některé výtky neziskových organizací 

vůči jejich postupu, které mohou tyto NGOs reportovat i v rámci nadnárodních projektů 

typu RAXEN či ENAR, čímž staví citované státní orgány do, z jejich pohledu, 

negativního světla. Na obranu orgánů státní správy nutno podotknout, že ne vždy se ze 

strany NGOs jedná o objektivní a nezkreslená tvrzení, která by byla podepřena důkazy, 

což činí tento pohled státních orgánů v některých případech částečně pochopitelným 

(viz postoj M.Mareše – příloha č.1).  

Jiným důvodem může být malá zkušenost a neprofesionalita nově vzniknuvších 

subjektů neziskového sektoru, které vznikly ze chvályhodného spontánního 

přesvědčení ve snaze pomoci a aktivně participovat na řešení problematiky, avšak 

jejich aktivity jsou příliš roztříštěny, nesystematizovány a postrádají profesionálnější 

přístup k řešení problematiky, kterou si vytyčily a jimi nasbírané informace jsou kusé, 

leckdy vytržené z kontextu, čímž nemohou být kompetentní k relevantním návrhům do 

diskuse s ostatními zainteresovanými neziskovými organizacemi či státními orgány.  

Na druhou stranu, subjekty neziskového sektoru mají velikou výhodu proti 

orgánům státní správy ve své flexibilnosti, schopnosti pružněji reagovat na posun či 

progresi v oblasti projevů pravicového extremismu, kdy u státních orgánů vlivem 

byrokratické struktury uspořádání (v neutrálním slova smyslu, bez pejorativního 

nádechu) trvá přizpůsobení se změnám mnohem déle. I proto by měl stát využívat více 

rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem, neboť jedna strana může ve 

vzájemné kooperaci dočasně částečně zastoupit druhou stranu. Bez této kooperace, 

která je založena na rovnosti partnerů, nebude nikdy jakákoli státní politika tak účinná 

a nedojde nikdy k takovému naplnění cílů, které si stanovila.   
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7.5. Pohled oslovených státních orgánů 

Hlavní výtky, které zazněly během empirické části k této práci ze strany orgánů 

státní správy směrem k neziskovým organizacím, které se zabývají 

monitoringem&reportingem neonacistických aktivit, směřovaly k neobjektivní, horlivé 

kritice orgánů státní správy, které se mají tyto neziskové subjekty dopouštět.    

Tato kritika je, dle jejich mínění, založena leckdy na neobjektivním vnímání dané 

konkrétní situace, kdy tyto subjekty občanského sektoru ne vždy posuzují aktivitu či 

neaktivitu státních složek v rámci kompetencí a pravomocí, které mají tyto složky 

vymezeny či v rámci stávajícího právního rámce. Tím dochází k vytváření dojmu, že 

tyto státní složky nefungují, přistupují laxně k řešení problematiky, kterou se mají 

zabývat a sklízejí za to kritiku i ze strany veřejnosti.  

Ne vždy je totiž možno jednání, které nese některé dílčí znaky sympatií 

k nacistické ideologii, označit za trestný čin, neboť nedojde k naplnění všech znaků 

tohoto trestného činu – tj. materiálních či formálních znakům, není splněna objektivní 

či subjektivní stránka daného trestného činu, nedojde k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu a o trestný čin se tak nejedná. Nenese-li toto chování ani znaky 

přestupku (např. proti veřejnému pořádku), nemůže být proti tomuto jednání ze zákona 

zasáhnuto, jakkoli se s ním nemusejí přítomné státní složky ztotožňovat. Toho by si 

měli být aktivisté neziskových organizací, dle názoru oslovených státních orgánů, 

vědomi a teprve pak hodnotit aktivitu a (ne)činnost státních složek.  

Na poli prevence a osvěty nebyly v průběhu empirického šetření k této práci 

zaznamenány žádné komplexní výhrady vůči NGOs ze strany státních orgánů, které 

mají tuto oblast na starost, jakkoli je samozřejmé, že spolupráce na konkrétních 

jednotlivých projektech přináší některé rozpory ve vzájemných stanoviscích.   
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8. ZÁVĚR 

Neonacismus – myšlenkové hnutí navazující na ideje Třetí říše Adolfa Hitlera a 

proklamující jevy jako je rasismus, šovinismus, xenofobie aj. je v současnosti 

kosmopolitním fenoménem a jeho projevy lze zaznamenat v mnoha oblastech světa 

(ADL.http://www.adl.org/presrele/neosk_82/2477_82.asp). Jeho šíření, stejně jako 

šíření jakéhokoli druhu informací, napomáhá prudký rozvoj vědy a techniky, 

telekomunikací a další aspekty globalizujícího se světa. Díky mj. novým technologiím, 

které mohou neonacistické subjekty využívat (především internet, mobilní sítě,...), se 

hlasačům této ideologie otevřely nové možnosti spolupráce a rozvoje a to i na 

mezinárodním poli.  

To si uvědomují i aktéři výsledné politiky proti neonacismu v České republice, 

kteří rovněž usilují o navázání spolupráce na mezinárodním poli s cílem získat 

informace, zkušenosti či naopak moci přispět k řešení této problematiky na 

mezinárodní platformě. Kromě aktivit státních orgánů, které tuto přeshraniční 

spolupráci realizují z titulu svého pověření a vzhledem k faktu, že musí čelit 

neonacistickým subjektům, které vyvíjejí své aktivity i mimo hranice České republiky 

(či se naopak jedná o mezinárodní organizace, které se rozhodnou vyvíjet své aktivity i 

na území České republiky), navazují tuto mezinárodní spolupráci i místní nestátní 

neziskové organizace (které mohou fungovat i jako lokální pobočka mezinárodní 

organizace), čehož důkazem jsou mj. projekty typu RAXEN či ENAR (viz kapitola č.4 

– Monitoring a reporting státu a NGOs) 

Co se týče vnitrostátní spolupráce státních orgánů se subjekty občanského 

sektoru, tato práce ukázala, že hlavními oblastmi, kde lze o této spolupráci mluvit jsou 

oblast monitoringu & reportingu a oblast prevence & osvěty, jakkoli existují ještě dvě 

marginálnější oblasti z hlediska spolupráce těchto dvou aktérů – oblast následné péče o 

oběti a útočníky a oblast aktivit ultralevicových subjektů. Za jistou formu spolupráce 

lze jistě považovat i finanční podporu nestátním neziskovým organizacím, ať se již 

jedná o přímou či nepřímou formu, tato práce se však věnovala především celkové 

povaze spolupráce těchto dvou aktérů – bázi, na které se odvíjí kooperace jejich aktivit.  

V oblasti monitoringu byly autorem shledány, na základě analýzy dostupných 

zdrojů a výsledků empirického šetření k tématu u oslovených NGOs a státních orgánů, 

prvky jakési schizofrenity ve smyslu povahy vzájemné spolupráce, kdy na jedné straně 

docházelo k vzájemné spolupráci na bázi výměny informací, účasti neziskových 

organizací v poradních orgánech státu či při jednáních u kulatých stolů, grantové 
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podpory státu směrem k vybrané NGO pro účely vypracování zprávy o stavu 

pravicového extremismu apod., na straně druhé však přetrvával pocit většiny 

zainteresovaných neziskových organizací, že není jejich informacím a případným 

výtkám dopřáváno pozornosti ze strany státních orgánů, důsledkem čehož došlo 

v oblasti monitoringu a reportingu k jakési herezi těchto organizací. Ty se pak zaměřily 

na monitoring po vlastní ose, bez větší participace státních orgánů. Výsledky tohoto 

monitoringu jsou pak nezávisle na státu reportovány některým mezinárodním 

institucím, které se touto problematikou zabývají. Spolupráci státu s nestátními 

neziskovými organizacemi na tomto poli lze tedy považovat za pomezí alternativního a 

komplementárního modelu.  

Bádání v oblasti prevence a osvěty ukázalo, že spolupráce státních orgánů 

s občanským sektorem nese v této oblasti částečně odlišný charakter. U tohoto modelu 

dochází, narozdíl od výše zmíněné oblasti monitoringu a reportingu, k většímu 

využívání služeb nestátních neziskových organizací ze strany státu. Ten tak pomocí 

partnerství s občanským sektorem, kterému svěří v rámci určitých konkrétních projektů 

či kampaní realizaci konkrétních cílů a opatření, které jsou v souladu s centrálními 

dokumenty typu programového prohlášení vlády či vládních kampaní proti rasismu, 

realizuje cíle, které si v těchto centrálních dokumentech vytyčil. Do jisté míry dochází 

až k situaci, kdy zaznívají výhrady některých neziskových organizací směrem 

k postupu státu, který se tímto, dle jejich názoru, vyvazuje z plnění některých 

koncepčních úkolů a přenechává tak odpovědnost na neziskových organizacích, kterým 

byla realizace těchto projektů svěřena (viz stanovisko ČHV v kapitole o preventivně-

osvětových projektech).  

Na druhou stranu, neziskové organizace vyvíjejí úsilí i mimo toto konkrétní 

sepjetí se státem (stejně jako stát realizuje některé aktivity bez participace NGOs) 

v rámci dílčích projektů a realizují vlastní osvětové a preventivní projekty, kdy prvek 

státu může být v těchto případech zastoupen pouze skrze mechanismus přímé či 

nepřímé finanční podpory (jakkoli nemusí u konkrétních projektů docházet k finanční 

participaci státu vůbec).     

Lze tedy konstatovat, že v oblasti prevence a osvěty nejsou patrny v takové míře 

kompetitivní prvky, jako je tomu u oblasti monitoringu a reportingu. Pokud bychom 

tedy chtěli zařadit spolupráci státu a občanského sektoru na tomto poli do teoretických 

konceptů této spolupráce, pak by se nabízel model komplementární s občasnými (v 

určitých segmentech) prvky výlučného modelu spolupráce.         
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U zbývajících dvou oblastí aktivit nestátních neziskových organizací na poli boje 

proti projevům neonacismu, tj. oblasti péče o oběti a útočníky a oblasti aktivit 

ultralevicových uskupení, nelze hovořit o koncepčnější spolupráci těchto organizací se 

státem. V první zmiňované oblasti dochází k řešení problematiky péče o oběti rasově či 

jinak extremisticky motivovaných trestných činů a péče o agresory v gesci organizací, 

které se touto problematikou přímo nezabývají a řešeny jsou tak jednotlivé případy 

jakousi ad hoc formou. Specializovaná zařízení pro oběti ani útočníky dosud neexistují 

(o.s. Tolerance a občanská společnost – projekt Monitoring (2004): 3.Zpráva o stavu 

pravicového extremismu v České republice – Aktivity proti rasismu a xenofobii).  

V oblasti aktivit ultralevicových subjektů lze pak hovořit o jisté formě spíše 

nezamýšlené spolupráce, kdy orgány státu, do jejichž kompetence patří úsilí o 

minimalizaci myšlenek ultrapravice ve společnosti, mohou využívat některé materiály 

z dílny ultralevicových organizací jako vodítko pro další kroky proti ultrapravicovým 

subjektům.  

Hlavní připomínky protagonistů nestátních neziskových organizací směřovaly, 

jak vyplynulo z empirické části této práce, k následujícím fenoménům: absence celkové 

koncepčnosti v přístupu státu k řešení otázky neonacismu spolu s neexistencí materiálů, 

které by jednoznačně určovaly, jaké projevy neonacistů (verbální, motorické, grafické 

apod.) jsou nepřípustné a trestné, malý zápal pro věc ze strany státních úředníků, 

leckdy zpochybnitelná fundovanost některých představitelů státních orgánů především 

na poli monitoringu a postihu projevů neonacismu, ignorace jednoznačně protiprávního 

jednání neonacistů při konkrétních akcích ze strany přítomných státních složek, 

nestejný přístup k této problematice v různých regionech ČR, nebrání neziskových 

organizací za rovnocenného partnera pro jednání a některé další.  

Oslovené státní orgány většinou oponují tím, že představitelé neziskového 

sektoru opomíjejí stávající legislativní rámec a kompetence a pravomoci jednotlivých 

úřadů, které musejí z této situace při svém jednání vycházet. Zároveň zdůrazňují, že ne 

vždy jsou názory či materiály NGOs objektivní, celistvé a nezkreslené a považují za 

nefér, je-li jejich činnost hodnocena na základě materiálů takovéto povahy. Organizace, 

které se tohoto dopouštějí, nejsou pak v důsledku zvány k jednání se státními orgány a 

případně dalšími aktéry, což může vyvolávat onen pocit odstrčení u některých 

organizací a přesvědčení, že stát nehodlá věnovat jejich poznatkům a připomínkám 

pozornost. V jistém slova smyslu tak dochází k roztáčení jakési odstředivé spirály, 
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která by, v případě dalšího pokračování, mohla vést k signifikantnějšímu rozkolu mezi 

státem a částí občanského sektoru na tomto poli.   

O tom, že přes všechny částečné dysfunkce lze nalézt konkrétní příklady 

symbiotických aktivit státu a neziskové sféry svědčí konkrétní projekty ve čtvrté a 

především páté kapitole této práce. Ty ukazují, jak široké je spektrum aktivit, které 

společnost vyvíjí ve snaze omezit rozvoj myšlenek a aktivit ultrapravicových subjektů. 

Zároveň ukazují, jak důležitou roli hrají v tomto úsilí nestátní neziskové organizace, 

které jsou nedílnou součástí této výsledné politiky proti neonacismu. Spolupráce, na 

jejíž bázi neziskové organizace se státem koordinují své aktivity, však především 

v oblasti monitoringu, reportingu a případného postihu vykazuje dosud značné 

dysfunkce, jejichž odstranění, jak je patrno z jejich povahy (viz kapitola o monitoringu 

a reportingu státu a NGOs), bude trvat ještě hodně času a bude ovlivněno do značné 

míry schopností státní sféry prosadit změnu výkladu některých trestných činů, které se 

k protiprávnímu jednání neonacistů váží, neboť  právě to je alfou omegou pro účinnost 

boje proti pravicovému radikalismu v této oblasti, může do budoucna pomoci zlepšit 

spolupráci na tomto poli se subjekty občanského sektoru a v neposlední řadě může 

pomoci zlepšit obraz těchto složek na veřejnosti díky jejich větší akceschopnosti. Zda a 

kdy se to podaří zůstává otázkou.   
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