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Boj proti extremismu

● boj proti všem formám extremismu = priorita MV
− důkladná analýza trendů

● analýza �nové trendy na neonacistické scéně

● září 2008 – rozpracována Strategie

− máme jasně stanovenou filozofii



Proč?
Rok 2008 = „rok zlomu“ � nové trendy na
neonacistické scéně

● radikalizace a profesionalizace pravicových extremistů,

● snaha většího počtu aktivistů o vstup na politickou scénu,

● zvýšení počtu veřejných akci, pořádaných ultrapravicovými 
skupinami,

● pravicoví extremisté počali vyvíjet úsilí o získání sympatií a podpory 
majoritního obyvatelstva v problémových lokalitách

� Koncepce boje proti extremismu



Počet trestných činů s extremistickým podtextem 
na území ČR v letech 2006 až 2008

1951260,062172008

1811190,051962007

2421960,072482006
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Společné řešení

● Ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo 
obrany, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, 
ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (materiál „Identifikace zásadních problémů
v oblasti sociálního vyloučení“)

● Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba 
ČR, obecní policie 

● Soudy a státní zastupitelství

● Města a obce

● Nevládní subjekty

● Akademická sféra



Koncepce boje proti extremismu
5 pilířů� řeší nejenom důsledky, ale především příčiny
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1. pilíř – komunikací proti demagogii

Síla extremist ů vychází s lidské nev ědomosti. Jedinou možností, jak
bojovat s jejich štvavou propagandou, je komunikace,  otev řenost a 

nabízení alternativy.

● otevřené a zodpovědné zpravodajství a PR

● zmapování vnímání extremistických myšlenek a jejich nositelů

● důsledné postihování nelegálního obsahu na Internetu



2. pilíř – vědomostí proti totalitářům

Poučení lidé si dokáží vytvo řit obranné mechanismy v ůči nebezpe čným 
myšlenkám. Výhodnost demokratické alternativy musí vysv ětlovat 

škola.

● vzdělávání pedagogů

● vzdělávací a osvětové materiály

● preventivní akce



3. pilíř – jednotná protiextremistická
platforma

Boj proti extremismu není jen záležitostí Ministerstva vnitra a policie, ale i 
dalších vládních i nevládních subjekt ů. Jenom spoluprací s nimi lze 

extremisty odsunout do role bezvýznamného hrá če.

● koordinační dohody

● spolupráce s obecní policií

● spolupráce s městy a obcemi

− manuál pro shromažďování
− kalendář rizikových dní
− konzultační den pro zástupce krajů



4. pilíř – odbornost a imunita
Specialisté, kte ří bojují proti extremismu, musí v ědět, co mají d ělat a 
dostat k tomu dostate čný prostor. Profesionalizace je výhodn ější než

paušální represe.

● vzdělávání velitelů, policejních specialistů, pracovníků justice

● stabilizace a doplňování policejních specialistů

● nastavení funkčního a efektivního „imunitního systému“ proti 
infiltraci extremistů do bezpečnostní sborů a na citlivá místa ve 
státní správě



5. pilíř – efektivně a korektně proti násilí

Konkrétní pachatele trestné činnosti je nutné nekompromisn ě postihovat 
za efektivního využití stávajících prost ředků a mechanism ů.

● využívání nového zákona o Policii ČR

● zvládání extremistických akcí

− vytvořit metodiku pro vyšetřování extremistické trestné činnosti
− rozpracovat dovybavení pořádkových jednotek
− rychlé zajištění a postih pachatelů v rámci zkráceného trestního 
řízení

● využití osvědčených postupů – viz postup proti diváckému násilí

● důsledný monitoring



Pluralita názorů – ano, 
extremismus - ne

● Extremismus nemůže být tolerovanou součástí
demokratické společnosti.

● Nejlepším postupem je nastavit mu v rámci 
demokracie jasné mantinely.



Děkuji za pozornost

Ivan LANGER


