
 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Albert Bašniar. 

© 2017 Centrum politických studií, z. s. | www.americkykongres.cz | info@americkykongres.cz 

 

H. R. 3001 

Výbor: Výbor pro školství a práci 

Název: Zákon o prevenci radikalizace mladistvých 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

V současnosti můžeme pozorovat alarmujícím způsobem vzrůstající počet násilných a obdobně 

škodlivých činů páchaných mladistvými. Trend, kdy se zvyšuje procento mladých násilníků, 

stále nedosáhl svého vrcholu a jejich počty rostou každým rokem. Kongres proto nemůže mlčky 

sedět a zavírat oči nad tímto problémem. Prevence je určitě tím nejlepším krokem, který by do 

budoucna měl omezit počet mladých agresorů. Obzvláště se současné situace, kdy se 

teroristické organizace snaží využívat všechny dostupné prostředky pro verbování svých 

nových mladých následovníků. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I definuje základní pojmy, které je nezbytné stanovit pro správnou aplikaci zákona. 

Provádí základní rozlišení mezi různými druhy radikalizace, které je nutné od sebe odlišit kvůli 

volbě správných prostředků na jejich předcházení. 

2. Hlava II 

Par. 201. 

Tento paragraf zdůrazňuje jeden ze základních principů, na kterých lpí samotná podstata 

Spojených států. Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými 

právy. Proto nemůže docházet k diskriminaci osob na základě některého ze zmíněných kritérií. 

Z preventivních důvodů je proto důležité začlenit ty osoby, které tvoří menší menšinu a kteří 

by tak mohli být terčem diskriminace a násilí. Při jejich správném začlenění do společnosti se 

však toto riziko výrazně sníží. 

Par. 202. 



 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Albert Bašniar. 

© 2017 Centrum politických studií, z. s. | www.americkykongres.cz | info@americkykongres.cz 

 

Náboženští radikálové jsou v současnosti častým jevem. Jejich zcestná interpretace ustanovení 

náboženských textů vede k tomu, že využívají násilí vůči osobám, které považují za nepřátele 

jejich náboženství, ať už to jsou ateisté či příslušníci jiného náboženství. Pravidelná výuka a 

přednášky o náboženství sníží riziko zcestného výkladu náboženství, čímž výrazně sníží 

možnost radikalizace mladistvých. Když budou rozumět podstatě náboženství, nepodlehnou 

svodům osob, které hlásají jeho pokroucenou interpretaci. 

Par. 203. 

Zákaz přítomnosti nebezpečných předmětů ve školách jistě sníží množství školního násilí. 

Agresoři totiž mohou snadno použít sebemenší záminku pro útok, který v případě jejich 

ozbrojení může mít fatální následky. Při absenci těchto předmětů je riziko vážných zranění či 

dokonce úmrtí mnohem menší. 

Zákaz přístupu na nevhodné servery výrazně zmenší expozici mladistvých potenciálně 

nebezpečnému materiálu. Čím méně příležitostí vidět takový materiál budou mít, tím méně 

může docházet k následnému násilí. 

Par. 204. 

Účelem nově zřízené komise je dohled nad dodržováním tohoto zákona a plnění dalších úkolů 

stanovených tímto zákonem. Komise musí monitorovat radikální kruhy, které se musí snažit 

ničit, aby mladiství nebyli vystavováni jejich zhoubnému vlivu. 

 

 


