pozvánka

Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut
si Vás dovoluje pozvat na diskusně laděný seminář
konaný za laskavé podpory Nadace Konrada Adenauera

Politický extremismus –
jsme na něj připraveni?
Kdy:
26. dubna 2012 od 15.00 hodin
Kde:
CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1
Registrace na e-mailu: konference @vsci.cz
Program:
Úvodní vystoupení
Ing. Jaroslav Salivar (ředitel Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO
Institut)
Úvodní vstup do problematiky, aktuální stav na české extremistické scéně a s tím
spojená rizika. Představení přednášejících a jejich témat.
Politický extremismus a jeho základní charakteristiky
Extremisté na české politické scéně
Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová (politoložka, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta
sociálních studií, katedra politologie)
Příspěvek poskytne politologický pohled na téma politického extremismu. Definuje
podstatu politického extremismu a jeho základní charakteristické rysy, s jakými typy
extremismu se můžeme v současné době setkat a které převládají. Upozorní rovněž na
současné trendy v rámci krajní pravice. Přednášející se bude rovněž věnovat
zastoupení extremistů (politických stran a hnutí, příp. jednotlivců spojovaných
s extremismem) na české politické scéně, a to jak z pohledu volebních výsledků a
zastoupení ve volených orgánech v minulosti, tak současnému stavu i možnému vývoji
do budoucna.
Je postup státních složek vůči extremismu dostatečný?
Mgr. Karel Bačkovský (Ministerstvo vnitra, zástupce ředitele Odboru bezpečnostní
politiky)
Příspěvek se zaměří na definování extremismu tak, jak je vnímán Ministerstvem vnitra.
Následně se bude příspěvek zabývat trestněprávními možnostmi postihu tohoto jevu.
Zároveň bude zmíněna též problematika postihu extremistických hnutí. Je Dělnická
strana součástí českého extremistického (neonacistického) hnutí?
Extremistická scéna v ČR
Mgr. et Mgr. Michal Mazel (politolog, advokát, dříve soudní znalec se specializací na
extremismus)
Stručný popis základních elementů a subjektů krajně pravicové i krajně levicové scény
v ČR. Přednášející ve stručnosti představí českou extremistickou scénu, a to jak
pravicovou, tak levicovou, s důrazem na vyhodnocení bezpečnostních rizik. V příspěvku
rovněž zmíní problematiku soudních znalců specializovaných na extremismus.

Centrum bezpečnostních studií (CEBES)
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel.: +420 221 506 777 / fax: +420 221 506 709
email: info@vsci.cz / www.cevroinstitut.cz

pozvánka

Dostávají lidská práva na frak?
JUDr. Kateřina Jamborová (Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky)
Přednášející se zaměří na základní politická práva – právo shromažďovat se, svobodně
se sdružovat a svobodu projevu v kontextu extremismu. Příspěvek bude mít za cíl
vysvětlit základní úpravu těchto svobod a aplikaci v českých podmínkách. Formou case
study pak bude vysvětlen zákon o právu shromažďovacím, norma, která je ve spojitosti
s neonacistickými demonstracemi často zmiňována.
Jsou všichni fotbaloví chuligáni extremisté?
Mgr. Lubomír Janků (Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky)
Přednášející se ve zkratce zaměří na specifika fotbalového násilí a možnosti jeho
postihu. Následně se pak bude věnovat propojení skupin fotbalových chuligánů
s extremistickou scénou s tím, že v rámci české extremistické scény se zaměří na
regionální specifika. V příspěvku se dotkne rovněž fenoménu tzv. „hard bassu“.
Pozvání na seminář a k diskusi obdrží rovněž zástupci demokratických politických stran
zastoupených v Parlamentu ČR, samospráv, akademické obce, Policie ČR a
zpravodajských služeb, neziskových organizací, médií a další.
Srdečně se těšíme na Vaši účast!

Centrum bezpečnostních studií (CEBES)
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel.: +420 221 506 777 / fax: +420 221 506 709
email: info@vsci.cz / www.cevroinstitut.cz

