
11. Přílohy: 
 

I. 
 
 Odpovědi doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, PhD. na otázky autora této 

práce, které zjišťují jeho názor na problematiku spolupráce zainteresovaných státních 
orgánů s nestátními neziskovými organizacemi na poli potlačování projevů neonacismu 
ve společnosti    

 
 

Miroslav Mareš Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor 
politologie) a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1997 pracuje 
na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2005 se 
stal vědeckým pracovníkem ISPO (Institut pro srovnávací politologický výzkum – 
pozn. autora). Zaměřuje se na výzkum politického násilí a extremismu, především 
v České republice a v evropském transnacionálním kontextu. Je autorem knih 
Pravicový extremismus a radikalismus v České republice (2003), Terorismus v České 
republice (2005) a mnoha dalších publikací a textů. Je výkonným redaktorem časopisu 
pro výzkum Radikalismu, extremismu a terorismu Rexter. (Zdroj: ISPO.http://ispo.fss 
.muni.cz/miroslav-mares)  

 
 
 

1)  Co je podle Vás charakteristické pro spolupráci státu a neziskové sféry na poli 
potlačování projevů neonacismu v ČR – resp. zda je tato spolupráce v kontextu 
srovnatelných okolních států (pokud tyto skutečně srovnatelnými jsou) něčím 
specifická, nějak odlišná? 
 
  Na úrovni ministerstva vnitra v ČR existuje vůle k dialogu alespoň s některými 
organizacemi (v poslední době především se skupinou Monitoring při nadaci Tolerance 
a občanská společnost), což je srovnatelné se situací na Slovensku (kde podobnou roli 
hrají Ludia proti rasizmu). V Německu existuje větší zapojení nevládní sféry (která je 
mnohdy de facto transformována na polostátní sféru) ve školství a v rámci prevence 
kriminality mládeže než v ČR. Podávání právních podnětů (např. k zahájení trestních 
stíhání) je v Německu podle mého názoru realizováno širším spektrem nevládních 
organizací než v ČR, ale na přímé vytváření státní represivní politiky má nevládní sféra 
menší vliv než v ČR, naopak výraznější je v obecné protirasistické politice. Nevládky 
jsou v Německu v této oblasti mnohem aktivnější na lokální úrovni, což v ČR není 
obvyklé (nemám teď na mysli krajně levicové AFA-kolektivy, zde se ČR částečně blíží 
německému modelu, v obou zemích se však věnují hlavně přímým akcím proti 
neonacismu). V Polsku je spolupráce státních a nestátních složek dle mého názoru 
méně rozvinutá než v ČR. Ale nedělal jsem na toto téma žádný výzkum, jedná se spíše o 
povrchní dojmy.  
 

2)  Souhlasíte s myšlenkou, že převládající názor v neziskovém sektoru v této 
oblasti je takový, že stát nemá příliš zájem o výsledky jeho činnosti a “razí“ si svou 
cestu, což ve svém důsledku oslabuje apriori jakoukoli snahu NNO o součinnost se 
státem a neziskový sektor tak spíše koordinuje své úsilí uvnitř sebe sama případně se 
zahraničními institucemi či neziskovkami? To je stanoviskem např. některých 
představitelů o.p.s. Člověk v tísni (např. při projektu RAXEN) ... 



  Záleží na definici státu a na oblasti státní politiky, jiný je podle mě přístup 
např. Rada vlády pro lidská práva a jiný u některých složek policie, přičemž se v obou 
případech jedná o součásti státu s kompetencemi v protinacistické politice. Záleží také 
na tom, co myslíte výsledky činnosti. Na základě mého pozorování se domnívám, že 
protiextremistické součásti bezpečnostních složek mají zájem o informace, které se 
k nim jejich kanály nedostanou, nicméně se často rezervovaně dívají  na různá trestní 
oznámení, která musí řešit a která z jejich pohledu problematizují akce které z pohledu 
policie buď „proběhly v klidu“ a NNO je podle policie „zbytečně dramatizují“ anebo 
zasahují do dlouhodoběji vedených policejních operací, spojených s dlouhodobým 
získáváním důkazů. 
 

3)   Jak se podle Vás změnila situace v přístupu státu k neonacistickým projevům a 
akcím za posledních 5 či 6 let v souvislosti s ustálením modelu částečného ústupu 
neonacistických organizací do ilegality ( x dřívější signifikantnější snaha např. o 
registraci jako politické subjekty) a zaměření se spíše na společné aktivity na internetu 
a pořádání hudebních produkcí? 
 
  Existuje snaha o preciznější a ustálený výklad a aplikaci stávajících právních 
norem, přičemž u internetu se nedaří vyřešit problém spolupráce s USA, kde je 
umístěna většina serverů chráněných americkou svobodou slova, a tudíž FBI nesděluje 
jména autorů stránek. 
 

4)  V čem podle stát a jeho mechanismy (policie, soudy, ministerstvo vnitra, vláda, 
legislativní situace,...)nejvíce selhávají? 
 
  Odlišné posuzování obdobných případů, soustředění se na podružnosti (např. 
všechny možné významy určitých symbolů v minulosti) a ne na dokazování subjektivní 
stránky a motivace k určité činnosti v současnosti. Často (zvláště u soudů nižší 
instance) přílišná tolerance k rasistickému násilí (což souvisí s tolerancí k násilí 
obecně). Vágní formulace některých skutkových podstat. Z hlediska některých čelných 
politiků populistická vyjádření při různých aférách na úkor dlouhodobějšího 
systematického zájmu o problematiku. V tomto směru naopak oceňuji odbor 
bezpečnostní politiky MVČR. Problémy způsobuje neexistence důkladného analytického 
zázemí v PČR, což je nahrazováno z právního hlediska často spornými znaleckými 
posudky.  
  Předchozí konstatování platí pro stávající právní stav, pokud by se jednalo o 
můj osobní názor na tzv. verbální trestné činy (zvláště § 260, § 261a § 261a), 
nepovažuji jejich existenci za vhodnou s ohledem na přílišné zúžení svobody projevu a 
na nevhodné zařazení řady dle mého názoru nepříliš závažných činů (např. nošení 
nejednoznačných symbolů jako je keltský kříž) do hlavy TrZ „zločinů proti lidskosti“. 
Existenci neonacismu tyto normy neodvrátí, spíše jej nutí se maskovat a více skrývat, 
což může být v konečném důsledku nebezpečnější. 
 

5)  V čem naopak plní stát dostatečně svoji úlohu? 
 
  Rychlé odhalování pachatelů většiny násilných trestných činů s neonacistickým 
či rasistickým podtextem, spolupráce s židovskými organizacemi, do jisté míry i 
s romskými.   
 
 



6)  Lze předpokládat, že značná část materiálů a studií, které jsou vypracovávány 
neziskovými organizacemi a mapují tuto oblast jsou ovlivněny i spoluprací s levicově 
orientovanými sdruženími a spolky, které se angažují v boji proti pravicovému 
extremismu, což může ve svém důsledku ovlivnit objektivitu těchto zpráv. Narážím na 
to, že např. představitel Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST), Petr Horák,  
v minulosti soudně doplatil na publikaci své neobjektivní zprávy (informace  
z intranetu Policie ČR. Má otázka tedy zní: Jaké zdroje/zprávy, které publikovaly 
neziskové organizace a souvisejí s touto oblastí, byste Vy považoval za relativně 
objektivní a netendenční?  
 
  Na tuto otázku nedám jednoznačnou odpověď. Obecně za takové považuji ty, 
kde se mi sdělené informace potvrdí z více zdrojů. Pokud se jedná o obecné závěry  o 
rozmachu a nebezpečnosti neonacismu, je situace nejednoznačná a spíše se stavím 
k řadě závěrů NGO a krajní levice opatrně, protože zde často existuje nadhodnocování 
významu. Z hlediska politického přesvědčení nesouhlasím s tezemi levice (zvláště té 
krajní) o úzké provázanosti kapitalismu a fašismu a o tudíž o vyřešení otázky 
neonacismu přechodem stávajícího režimu k socialismu,  komunismu či anarchismu.  
  Co se týče aktivit Ondřeje Cakla a nadace Tolerance a občanská společnost 
(skupina Monitoring), jejich zprávy považuji za poměrně objektivní, stejně jako např. 
zprávu, kterou publikovali spolu s M. Wollmannem v knize Racist Extremism in East 
and Central Europe, editované Casem Muddem. Řada pravdivých informací o 
neonacismu je ostatně obsažena  i v nerůznějších materiálech ultralevicové AFA-FAS, 
která se vymezuje vůči současnému systému i spolupráci s ním. Z hlediska státních 
orgánů mohou sloužit různé zprávy nevládní sféry jako zdroj zpravodajských informací, 
ale je sporné, zda by je např. orgány činné v trestním či správním řízení uznaly jako 
důkaz, pokud by nebyly podepřené svědectvími, obrazovými záznamy apod.  
 

7)  Souhlasil byte s názorem, že veliký rozmach multikulturních, protirasistických, 
etnicko-emancipačních, proromských, pozitivno-diskriminačních a dalších snah státu a 
občanské sféry v souvislosti ještě s tzv. rozmělňováním české kapky v evropském moři  
a sílícím “humanrightismem“(dle slov našeho pana prezidenta) tvoří sekundárně a 
nechtěně hlavní důvod emancipace stabilní platformy pro radikální pravici, která díky 
nespokojenosti některých jedinců s výše uváděným,, tak má zajištěny rekruty do svých 
řad?   
 
  Nemyslím si, že jde o hlavní důvod rekrutace nových členů, spíše to může 
argumentačně posílit již přesvědčené stoupence krajní pravice. Významnější roli hraje 
při získávání nových členů ultrapravice nesouhlas s tezemi, které tyto 
„humanrightistické“ organizace či proudy hlásají a které jsou rozsáhle medializovány 
a pokládány částí veřejnosti i mládeže za jistou „novou státní ideologii“, vůči níž se 
určitá část lidí protestně vymezuje na základě svých individuálních psychických 
předpokladů, osobních zkušeností, vzdělání apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8)  Co si myslíte, že je nejdůležitějším krokem, který by měl být učiněn, aby bylo 
dosaženo větší efektivity při minimalizaci myšlenek neonacismu ve společnosti obecně 
(zlepšení legislativní situace, zlepšení práce policie, větší důraz na prevenci – 
multikulturalitu, projekty vzájemného soužití, apod.)?  
 
  Větší důraz na prevenci, nepodceňování, odtabuizování a návrhy na reálná 
řešení některých problémů ze strany hlavních systémových sil, na nichž se ultrapravice 
profiluje (imigrace, etnické vztahy, kriminalita apod.) 
 

9)  Máte-li jakékoli další postřehy k tomuto tématu, prosím zmiňte je. 
 
  Nevím, zda jsem přesně rozuměl Vašemu pojetí státu, který je podle mě širší 
kategorií než pouze bezpečnostní a justiční složky. Na tom, proč se dnešní 15-16 letí 
přiklánějí k neonacismu, mám pouze velmi malý podíl policie, větší roli hraje rodina 
(nestání aktér), škola a jiné státní orgány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
   
  Odpovědi Mgr. Františka Valeše z Českého helsinského výboru na otázky 
autora, které mapují jejich spolupráci se státem na poli potlačování projevů neonacismu 
ve společnosti 
 
 
  Předně konstatuji, že v současné době se Český helsinský výbor zabývá 
problematikou extremismu pouze v souvislosti s jinými, základními, programy. Z toho 
důvodu je nutno níže uvedené odpovědi považovat za dílčí, odvozující se ze spíše 
partikulární role naší organizace na poli boje s extremismem. 
 

1)  Jaká je Vaše hlavní role v oblasti boje proti neonacismu (pravicovému 
extremismu, projevům otevřeného nenávistného rasismu,...)  – monitoring, legislativní 
apely, spolupráce s policií, dohled nad dodržováním lidských práv,..?  

 
  Český helsinský výbor (dále ČHV) se problematikou extremismu nezabývá 
programově (ve smyslu projektů týkajících se konkrétně tohoto tématu), setkává se sním 
však v rámci jiných projektových aktivit, zejména v rámci programu trestní justice a 
práce policie. Svoji roli v dané oblasti ČHV shledává zejména ve zvyšování povědomí o 
projevech neonacismu (a jiných forem pravicového extremismu) ve společnosti, 
upozorňování na nebezpečnost jednotlivých projevů tohoto fenoménu a skupin ho 
prezentujících (zejména jedná-li se o projevy jevící se na první pohled jako 
"nezávadné", resp. nikoliv nebezpečné), apelování na státní orgány s cílem věnování 
důrazné pozornosti danému fenoménu a výchova příslušných profesních skupin 
(zejména příslušníků Policie ČR a studentů policejních škol). Příklady konkrétních 
aktivit ČHV: 
  antirasistická kampaň ČHV (kampaň proti rasismu a xenofobii) – od r. 1999 
billboardy, inzeráty v denním tisku, reklamním šotem v TV Nova, vlakovými jízdenkami, 
samolepky "Caution: Racism Free-Zone" (umístěné na vstupní dveře či jiná stěží 
přehlédnutelná místa se obracíme na střední školy, na vysokoškolská zařízení 
(fakulty,koleje), na veřejné instituce, vybrané kluby a restaurační zařízení a na 
divadelní scény). 
vzdělávací aktivity, publikace   

- P.Bílek, I.Dufková, J.Zlámal, Policie a lidská práva,  
Praha: Střední policejní škola v Praze, Český helsinský výbor, červen 2000. 89 s. 

- Dufková, P., Uhl, P., Zlámal, J., Policie a sociální radikalismus (extremismus), 
SPŠ v Praze, Český helsinský výbor, 2001 

- Bílek, P., Pokorná, J., Zlámal, J., Výchova k lidským právům: Metodická příručka 
pro učitele společenských věd, SPŠ v Praze, Český helsinský výbor, 2001 

- Bílek, P., Dufková, P., Uhl, P., Zlámal, J., Policie v multikulturní společnosti, SPŠ 
v Praze, Český helsinský výbor, 2003 

- přednášková činnost JUDr. P.Bílka na Střední policejní škole MVČR v Praze, 
Policejní akademii (k problematice lidských práv) 

stanoviska/apely k fenoménu xenofobie a pravicového extremismu  
- Stanovisko ČHV – Obrana proti nacizmu je nezbytná (2001); obsah: nedostatečná 

ochrana společnosti před narůstajícími neonacistickými projevy a vlivy, 
nedostatečná prevence a výchova, zdroj: Lidská práva, 2/2001, L.Šilhánová 



- Stanovisko ČHV k boji proti rasizmu, xenofobii a neonacizmu (2001); obsah: 
nezbytné přesně definovat co je a co není extremismus, napadán benevolentní 
přístup policie 

- Stanovisko ČHV k případu Kateřiny Jaques (2006) 
- Stanovisko ČHV K postojům a názorům Národní strany (2006) 
- Stanovisko ČHV "Oni už hranice překročili, překročme i my ty své" – k Světovému 

dni uprchlíků (2006); v souvislosti s vydáním stanoviska partnerství s Poradnou 
pro uprchlíky při organizaci koncertu proti rasismu a xenofobii, Crossing Borders, 
Klub Cross, 29.6.2006 

- dále viz www.helcom.cz 
 

2)  Jsou nějaké konkrétní příklady Vaší spolupráce se státem – např. dílčí 
programy v rámci Kampaně proti rasismu,..., na kterých se se státními institucemi 
společně podílíte či jste se podíleli (od roku 2000 po současnost)?  

 
  Od roku 1997 vzdělávací aktivity týkající se učitelů a studentů SPŠ v Praze a 
 Policejní akademie v oblasti výchovy k lidským právům, včetně xenofobie a 
 extremismu. 

 
3)  Jaká je dle Vás v této oblasti progrese od roku 2000 po současnost (např. 

zlepšení/zhoršení legislativní situace, ↑/↓ práce policie, ↑/↓ finanční podpory státu 
NNO, které s ním na tomto poli spolupracují, změna povahy (marginalizace, zbytnění, 
diferenciace,...) neonacistické scény  apod.? 

 
  S ohledem na skutečnost, že se problematikou extremismu v současné době 
zabýváme spíše okrajově, necítíme se kompetentní k posouzení progrese v této oblasti.  
 

4)  V čem podle Vás v této oblasti (snaze o potlačování (projevů) neonacismu) stát 
a jeho mechanismy (policie, soudy, ministerstvo vnitra, vláda, legislativní 
situace,...)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. 
 

5)  V čem naopak plní stát dostatečně svoji úlohu? 
 
  Zvyšující se "ochota" příslušných státních orgánů týkající se trestně právních 
postihů jednání souvisejícího s projevy xenofobie a pravicového extremismu. 
 
 
 
 



6)  Co je největší překážkou případného zintenzivnění spolupráce (Vaší NNO či 
obecněji neziskového sektoru, který operuje na poli boje proti pravicovému 
extremismu) se státní sférou? 

 
  Dle našeho názoru jistá míry nedůvěry státních orgánů k nevládnímu sektoru, 
vycházející zřejmě z představy o neprofesionalitě NNO, případně nezainteresovanosti 
v problému.  
 

7)  Jaká byste navrhovali řešení / opatření, která by tuto překážku(y) pomohla 
překonat? 

 
  Např. důraz na profesní setkání pracovníků příslušných NNO a státních 
institucí, založených na odborné bázi. 
 

8)  Jak vnímáte interakce s ostatními NNO na tomto poli – jde spíše o spontánní 
kooperaci v rámci zápalu pro věc, či naopak o konkurenční boj o prostor v médiích, 
případné dotace z veřejných rozpočtů apod.? 

 
  Jednoznačně jako spontánně až cíleně kooperativní. 
 

9)  Co si myslíte, že je nejdůležitějším krokem, který by měl být učiněn, aby bylo 
dosaženo větší efektivity při minimalizaci myšlenek neonacismu ve společnosti 
(zlepšení legislativní situace, zlepšení práce policie, větší důraz na prevenci – 
multikulturalitu, projekty vzájemného soužití, apod.?  

 
  Větší důraz na multikulturní výchovu ve všech dotčených sférách – základní a 
střední školství (s cílovou skupinou celé společnosti), vzdělávání dotčených profesních 
skupin (policisté, soudci, státní zástupci atd.): vzdělávání, zvyšování povědomí, důraz 
na práci policie – odstranění tolerance vůči pravicovým extremistickým hnutím a jejich 
projevům, práce s pachateli rasově a obdobně motivované kriminality – např. 
specializované programy zacházení u osob vykonávajících  trest odnětí svobody, 
specifické probační programy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

  Odpovědi představitelů o.p.s. Člověk v tísni na otázky autora, které mapují 
jejich spolupráci se státem na poli potlačování projevů neonacismu ve společnosti 
 
 

1)  Jaká je Vaše hlavní role v oblasti boje proti neonacismu (pravicovému 
extremismu, projevům otevřeného nenávistného rasismu,...)  – monitoring, legislativní 
apely, spolupráce s policií, dohled nad dodržováním lidských práv,..?   

 
  Člověk v tísni je národním kontaktním centrem Evropského centra pro 
 monitorování rasismu a xenofobie v rámci projektu Raxen – který monitoruje projevy 
 rasismu a xenofobie v jednotlivých členských státech. Více o projektu Raxen na našem 
 webu nebo případně osobně.  
 

2)  Jsou nějaké konkrétní příklady Vaší spolupráce se státem – např. dílčí 
programy v rámci Kampaně proti rasismu,..., na kterých se se státními institucemi 
společně podílíte či jste se podíleli (od roku 2000 po současnost)?  

 
  Odpovídám opět jen za Raxen – informace do monitoringu čerpáme i 
 prostřednictvím oficiálních zpráv státu a komunikací s jeho úředníky.  
 

3)  Jaká je dle Vás v této oblasti progrese od roku 2000 po současnost (např. 
zlepšení/zhoršení legislativní situace, ↑/↓ práce policie, ↑/↓ finanční podpory státu 
NNO, které s ním na tomto poli spolupracují, změna povahy (marginalizace, zbytnění, 
diferenciace,...) neonacistické scény  apod.?  

 
  Ježíš, tak to si netroufám odhadnout a už vůbec ne na papír.... 
 

4)  V čem podle Vás v této oblasti (snaze o potlačování (projevů) neonacismu) stát 
a jeho mechanismy (policie, soudy, ministerstvo vnitra, vláda, legislativní 
situace,...)nejvíce selhávají?  

 
  Základní problém je v přístupu – řada státních institucí a odpovědných osob si 
odmítá  problém rasismu připustit, případně s ním do nějaké míry  skrytě sympatizuje.  
 

5)  V čem naopak plní stát dostatečně svoji úlohu?  
 

  Legislativně došlo k posunu k lepšímu, v práci policie a MV byla přijata řada 
 systémových kroků, které by měly vést k lepšímu monitoringu a potírání projevů 
 rasismu, neonacismu, antisemitismu a xenofobie. Problém může být v konkrétním 
 naplňování.  
 
 
 
 
 
 



6)  Máte možnost porovnání se zahraničím? – pokud ano, jaké jsou Vaše postřehy 
ve srovnání s domácí scénou – hlavní rozdíly spolupráce NNO se státem v této 
oblasti? 

  To bohužel nemám – ale doporučuji web EUMC, tam se dá najít řada 
informací  
 

7)  Co je největší překážkou případného zintenzivnění spolupráce (Vaší NNO či 
obecněji neziskového sektoru, který operuje na poli boje proti pravicovému 
extremismu) se státní sférou?  

 
  Nechci spekulovat, nemám konkrétní zkušenost 
 

8)  Jak vnímáte interakce s ostatními NNO na tomto poli – jde spíše o spontánní 
kooperaci v rámci zápalu pro věc, či naopak o konkurenční boj o prostor v médiích, 
případné dotace z veřejných rozpočtů apod.?  

 
  V rámci projektu Raxen nejde o spontánní záležitost – je to dlouhodobá 
spolupráce při monitoringu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 
 

  Odpovědi představitelů Multikulturního centra Praha, o.s. na otázky autora, 
které mapují jejich spolupráci se státem na poli potlačování projevů neonacismu ve 
společnosti. 
 

 
1)  Jaká je Vaše hlavní role v oblasti boje proti neonacismu (pravicovému 

extremismu, projevům otevřeného nenávistného rasismu,...)  – monitoring, legislativní 
apely, spolupráce s policií, dohled nad dodržováním lidských práv,..?  

 
  Této oblasti se přímo nevěnujeme. Naše práce se spíš soustředí na podporu 
tolerance a porozumění. Pracujeme hlavně s majoritní společností, které se snažíme 
dodávat informace, diskutovat apod. Lepší představu o našich aktivitách si můžete 
udělat na www.mkc.cz. 
 

2)  Jsou nějaké konkrétní příklady Vaší spolupráce se státem – např. dílčí 
programy v rámci Kampaně proti rasismu,..., na kterých se se státními institucemi 
společně podílíte či jste se podíleli (od roku 2000 po současnost)?  

 
  V rámci vládní kampaně proti rasismu jsme v letech 2002 až 2004 realizovali 
projekt Rozmanitost do knihoven (více o kampani - té letošní, které se neúčastníme - 
najdete zde: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=7713, o těch starších pak 
například na: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18377. Dále se ucházíme o granty 
různých ministerstev - na vzdělávání, kulturu a podobně. Většinou se jedná o projekty 
integrace cizinců.  
 

3)  Jaká je dle Vás v této oblasti progrese od roku 2000 po současnost (např. 
zlepšení/zhoršení legislativní situace, ↑/↓ práce policie, ↑/↓ finanční podpory státu 
NNO, které s ním na tomto poli spolupracují, změna povahy (marginalizace, zbytnění, 
diferenciace,...) neonacistické scény  apod.? 

 
  To skutečně nedokážu posoudit. Z pohledu naší práce se lepší činnost 
především různých spolků cizinců, etnických a národnostních menšin. Jejich činnost je 
v současné době mnohem bohatší a v některých případech i profesionálnější. Jestli je to 
lepší podporou ze strany státu nevíme - možná v rámci programů integrace cizinců? 
Podle mého názoru už je několik posledních let vidět snaha o vlastní legalizaci 
nacionalistů a snahu uspět v rámci volebního systému - např. Národní strana. Vlastně 
jedině přes jejich recenze našich materiálů se s tímto prostředím dostáváme do 
kontaktu. 
 

4)  V čem podle Vás v této oblasti (snaze o potlačování (projevů) neonacismu) stát 
a jeho mechanismy (policie, soudy, ministerstvo vnitra, vláda, legislativní 
situace,...)nejvíce selhávají? 

 
      Myslím, že v této oblasti stát selhává stejně jako v oblasti kterékoliv jiné. 
Špatná práce policie a pomalost soudů. V legislativní oblasti problém moc nevidím. 
 
 
 



5)  V čem naopak plní stát dostatečně svoji úlohu? 
 
  Legislativa je dle mého názoru dostatečná. 
 

6)  Máte možnost porovnání se zahraničím? – pokud ano, jaké jsou Vaše postřehy 
ve srovnání s domácí scénou – hlavní rozdíly spolupráce NNO se státem v této 
oblasti? 

 
  S tím nemáme zkušenosti. 
 

7)  Co je největší překážkou případného zintenzivnění spolupráce (Vaší NNO či 
obecněji neziskového sektoru, který operuje na poli boje proti pravicovému 
extremismu) se státní sférou? 

 
  Jak jsem zmiňoval, přímo se na tuto oblast nezaměřujeme a nemáme zde 
zkušenosti. 
 
 

8)  Jaká byste navrhovali řešení / opatření, která by tuto překážku(y) pomohla 
překonat? 

 
- 
 

9)  Jak vnímáte interakce s ostatními NNO na tomto poli – jde spíše o spontánní 
kooperaci v rámci zápalu pro věc, či naopak o konkurenční boj o prostor v médiích, 
případné dotace z veřejných rozpočtů apod.? 

 
  Nemyslím si, že by se o tuto oblast zajímalo příliš mnoho organizací a lezli si 
tak do zelí při snaze o získávání podpory třeba členů nebo finančních prostředků 
z grantů a dotací.  
 

10)  Co si myslíte, že je nejdůležitějším krokem, který by měl být učiněn, aby bylo 
dosaženo větší efektivity při minimalizaci myšlenek neonacismu ve společnosti 
(zlepšení legislativní situace, zlepšení práce policie, větší důraz na prevenci – 
multikulturalitu, projekty vzájemného soužití, apod.?  

 
  Vzdělávání a osvěta (nejen na školách, ale tam co nejdříve - než děti pochytají 
předsudky především od rodičů). Práci policie asi nemá smysl komentovat.  
 

11)  Máte-li jakékoli další postřehy k tomuto tématu, prosím zmiňte je. 
 

  Komentář žádný. Jen se rádi seznámíme s výslednou diplomovou prací, bude-li 
to možné.  
 
 
 
 
 
 
 



V. 
 

  Přehled vybraných trestných činů, které se váží k aktivitám neonacistů dle 
konkrétních § trestního zákona (z.č. 140/1961 Sb.) 
 
  (Zdroj: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/)  
 
 
 

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
§ 196 

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje 
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich 
politické přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, vyznání nebo 
proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání 
takového činu. 
 

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 
§ 198 

(1) Kdo veřejně hanobí 
a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo 
b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že 
jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 
odstavci 1 nejméně se dvěma osobami. 
 
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

§ 198a 
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, 
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich 
příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v 
odstavci1. 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo 
b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají 
diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. 
 

Výtržnictví 
§ 202 

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo 
výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, 
hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad 
občanů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 
odstavci 1 jako člen organizované skupiny. 



 
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka 

§ 260 
(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a 
svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť 
vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným    
    podobně účinným způsobem, 
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 
 

§ 261 
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta. 
 

§ 261a 
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo 
komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Medailon autora 
 

 

 
 

     Bc. Jiří Horák 
 
  Autor pochází z Hradce Králové. Po maturitě na Gymnáziu Boženy Němcové a 
navazujícím pomaturitním jednoletém studiu anglického jazyka vystudoval bakalářský 
studijní obor Jazyková a sociokulturní studia na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Pardubice. V současnosti je studentem kombinované formy navazujícího magisterského 
studijního programu Občanský sektor na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze. Oblastí jeho zájmu na akademické půdě je studium fenoménu 
pravicového extremismu v České republice, což se snaží konfrontovat s vlastními 
poznatky z praxe u Policie České republiky.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Slovník pojmů 
 
Kapitola 1.2.1. v textu - vysvětlení  pojmu extremismus, pravicový extremismus, 
neonacismus, rasismus, xenofobie, neziskový (občanský, třetí) sektor a nestátní 
neziskové organizace (NNO, NGOs) 
 
Kapitola 1.2.2. v textu – vymezení teoretických modelů spolupráce státu a 
neziskového sektoru – model výlučný, komplementární, alternativní, rozvojový 
 
 
Další důležité pojmy: 
 
Monitoring aktivit neonacistů – činnost založená na shromažďování údajů o 
neonacistické scéně – poznatky z konkrétních akcí (koncerty, shromáždění, 
přednášková činnost neonacistů, aktivity na internetu,...) a jejich dokumentace, 
evidence statistických údajů počtu především násilných trestných činů spáchaných 
neonacisty (a počet jejich případných obětí), ...Cílem je získání a udržení povědomí o 
kvantitě, struktuře, povaze a personálním obsazení neonacistické scény. Tyto podklady 
by měly následně sloužit pro navrhování konkrétních opatření ve snaze státu a 
občanské společnosti o minimalizaci projevů tohoto hnutí. Monitoringu se na území 
ČR věnují jednak státní složky - MVČR, Ministerstvo spravedlnosti, Policie ČR 
(ÚOOZ,  útvary SKPV.,...), tajné služby a některé další orgány v částečné gesci a 
zároveň i některé NGOs - projekt Monitoring nadace Tolerance a občanská společnost, 
Člověk v tísni, o.p.s., Dokumentační středisko pro lidská práva aj. Současně se 
monitoringem neonacistické scény v České republice zabývá i velká část 
ultralevicových subjektů. 
 
Reporting – poskytování výše uvedených materiálů a postřehů institucím, které se 
zabývají projevy rasismu, xenofobie, šovinismu, etnocentrismu a podobných jevů, které 
jsou spjaty mj. s nacistickou ideologií (příkladem takovýchto institucí je např. 
European Union Monitoring centre on rascism and xeneophobia (EUMC v rámci EU),  
European Commision against Racism and Intolerance (ECRI v rámci Rady Evropy), 
European Network Against Racism (ENAR) a některé další. Tento reporting je ze 
strany NGOs často realizován formou tzv. shadow reports, které tvoří alternativu vůči 
oficiálním stanoviskům státu, které stát těmto organizacím a institucím reportuje.   
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