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H. R. 3001 Výbor pro národní bezpečnost 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o prevenci radikalizace mladistvých  

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice. 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) RADIKALIZACE. – Termín „radikalizace“ označuje jev, který vede ke zvýšení agrese 4 

mezi aktérem a společností nebo aktérem a jiným aktérem.  5 

(2) MLADISTVÁ OSOBA. – Termín „mladistvá osoba“ znamená občana USA, který je 6 

studentem jakéhokoliv stupně školy nebo nedosáhl věku 21 let.  7 

(3) SOCIÁLNÍ RADIKALIZACE. – Termín „sociální radikalizace“ znamená druh 8 

radikalizace, během které dochází ke stupňujícímu násilí vůči osobám na základě jejich 9 

odlišné barvy pleti, pohlaví či orientace. Během této radikalizace jsou minoritní jedinci 10 

čím dál více napadání členy majoritní skupiny a vzhledem k nedostatečnému boji proti 11 

této radikalizaci se toto násilí zvyšuje.  12 

(4) NÁBOŽENSKÁ RADIKALIZACE. – Termín „náboženská radikalizace“ znamená formu 13 

radikalizace, během které dochází k nepřesnému či až extrémnímu výkladu ideových 14 

dokumentů jednotlivých náboženství. 15 

(5) JINÁ FORMA RADIKALIZACE. – Termín „jiná forma radikalizace“ znamená ostatní 16 

formy radikalizace vedoucí k použití zbraní k násilí. K radikalizaci dochází zpravidla na 17 

základě předchozí újmy a jedinci se tak chtějí pomstít společnosti, ve které újmu pocítili. 18 

Par. 102. Prevence radikalizace mladistvých  19 

(1) Spojené státy americké se zavazují bojovat s radikalizací ve 3 hlavních sektorech: 20 

(A) sociální radikalizace; 21 

(B) náboženská radikalizace; 22 
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(C) jiná forma radikalizace. 23 

Hlava II – Boj s jednotlivými formami radikalizace 24 

Par. 201. Sociální radikalizace. 25 

(1) Všichni občané USA jsou si rovni bez ohledu na barvu pleti, sexuální orientaci, 26 

náboženství, fyzické předpoklady či na základě jiných odlišností. 27 

(2) Ve vzdělávacích zařízeních, které shledá NCFR za problematické se zřídí speciální 28 

komise pro začlenění minoritních jedinců. 29 

(3) Spojené státy americké se zavazují, že nebudou tolerovat jakoukoliv formu násilí a toto 30 

násilí bude trestáno dle jednotlivých zákonů.  31 

Par. 202. Náboženská radikalizace. 32 

(1) Žádné náboženství není dle tohoto zákona nadřazené jinému. 33 

(2) Ve všech vzdělávacích zařízeních se povinně zřizuje výuka náboženství v minimálním 34 

rozsahu 2 hodin týdně.  35 

(A) Během těchto hodin bude docházet zejména k obeznámení se základními 36 

ideologickými dokumenty jednotlivých náboženství a k jejich kritické reflexi. 37 

(3) Ministerstvo vzdělávání bude pořádat v jednotlivých státech jednou měsíčně pravidelné 38 

tematické přednášky z oblasti náboženství s důrazem na boj s jeho radikální formou.  39 

Par. 203. Jiná forma radikalizace. 40 

(1) Tímto zákonem se zakazuje přítomnost jakýchkoliv bojových předmětů, zejména 41 

střelných zbraní, nožů, výbušnin, u osob, které se pohybují na školské půdě. 42 

(A) Porušení tohoto ustanovení bude přísně trestáno dle daného zákona, minimálním 43 

trestem je vyloučení ze školy.  44 

(2) Spojené státy americké také omezují přístup na radikální servery, které budou shledány 45 

NCFR za problematické. 46 

Par. 204. National Commission on Fight with Radicalism. 47 

(1) Hlavním smyslem této nově zřizované komise je monitoring a hledání nápravných řešení 48 

pro boj ve všech formách radikalizace. 49 

(2) Tato komise obsahuje 51 členů: 50 

(A) za každý stát Unie 1 zástupce jmenovaného guvernérem; a 51 

(B) ministra vzdělávání. 52 
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(3) Hlavními úkoly komise jsou: 53 

(A) kontrola dodržování tohoto zákona; 54 

(B) navrhování nápravných aktů; 55 

(C) stanovování vzdělávacích plánů v případě vzdělávání o náboženství; 56 

(D) vedení seznamu nebezpečných serverů pro mladistvé; 57 

(E) určování problematických a rizikových zařízení. 58 

Hlava III – Závěrečná ustanovení 59 

Par. 301. Účinnost. 60 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem schválení.  61 


