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Extremismus – nejednoznačný pojem, mnoho 

definicí 

Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné 

ideologické postoje, které vybočují z ústavních, 

zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, 

a útočí proti základním demokratickým ústavním 

principům jak jsou definovány v českém ústavním 

pořádku. 
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Extremismus – nejednoznačný pojem, mnoho 

definicí 

•„Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické 
postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se 
prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním 
principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. 
Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již 
přímo, nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající 
demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit 
demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo 
autoritářským režimem, diktaturou, anarchií). Tímto typem aktivit se 
zabývá Bezpečnostní informační služba na základě zákona č. 
153/1994 Sb., dle § 5 písm a).“ 

                                                                                                    
http://www.mvcr.cz/extremis/2002/2.html 

http://www.mvcr.cz/extremis/2002/2.html
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Extremismus – nejednoznačný pojem, mnoho 

definicí 

•„Termín extremismus je v oblasti bezpečnostní 
problematiky používán při označování vyhrocených, 
demokracii nepřátelských postojů a ideologií, jejich nositelů 
a souvisejících aktivit a jevů. S extremismem se setkáváme 
na pravém i levém konci politického spektra. Odtud se za 
určitých okolností a vhodných podmínek může šířit do celé 
společnosti, vyústit v násilné akce, zaměřené na 
destabilizaci a následné odstranění demokratického 
společenského řádu.“ 

                                                      

                                                          
http://www.bis.cz/a_ismy.html 

http://www.bis.cz/a_ismy.html
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Jednotlivé směry extremismu 

Extremismus může mít různé formy či podoby.  

 

Explicitní vymezení neexistuje, můžeme však 

rozlišovat několik základních směrů v oblasti 

extremismu: 

 



Základní členění 

1) Levicový extremismus 



Základní členění 

2) Pravicový extremismus 



Základní členění 

3) Fotbalové násilí, hooligans 



Základní členění 

4) Ekoterorismus 

(terorismus s vazbou na enviromentální témata) 



Základní členění 

5) Squatting 



Squatting 

• užívání nemovitosti bez právního titulu 

• často výraz sociálního protestu 

• kulturní a sociální centra  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Okupa.svg


Základní členění 

6) Náboženské sekty 

http://www.satanismus666.estranky.cz/
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Extremismus jako riziko 

•destabilizace demokracie 

•páchání trestných činů a přestupků 

•rozpoutávání nenávisti ve společnosti (např. proti 

cizincům či národnostním menšinám)  



14 

Extremismus – nejednoznačný pojem, mnoho 

definicí 

Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné 

ideologické postoje, které vybočují z ústavních, 

zákonných norm, vyznačují se prvky netolerance, 

a útočí proti základním demokratickým ústavním 

principům jak jsou definovány v českém ústavním 

pořádku. 


