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Disertační práce je zaměřena na problematiku trestných činů spáchaných z rasových, 

národnostních  a  jiných  nenávistných  pohnutek,  jenž  jsou  v  dnešní  době  běžně  označovány 

jako  trestné  činy  z  nenávisti  neboli  hate  crimes.  Disertační  práce  komplexně  zpracovává 

podstatu problematiky hate crimes a myšlenky, na nichž je tato trestná činnost založena. Práce 

poukazuje  na  poměrně  bohatou  ale  velmi  nejednotnou  a  stále  se  vyvíjející  terminologii  a 

vymezuje související pojmy jako jsou extremismus, rasismus, antisemitismus, antiislamismus 

či předsudečná nenávist. Je třeba připomenout, že ani pojem trestný čin z nenávisti není pro 

danou  problematiku  zcela  přiléhavý.  Bližší  interpretace  jednotlivých  pojmů  je  důležitá  pro 

správný výklad příslušných skutkových podstat, kterých se tato problematika dotýká. 

Rozborem souvisejících skutkových podstat trestných činů a související judikatury je 

demonstrováno,  na  jaká  jednání  tyto  trestné  činy  mohou  dopadat.  Musíme  si  uvědomit,  že 

daná  problematika  velmi  úzce  souvisí  s  ústavně  zaručenou  svobodou  slova  a  projevu  a 

vzájemně se velmi těsně prolínají. Vymezit hranici mezi trestným činem a právem jednotlivce    

svobodně  vyjadřovat  své  názory  slovem,  písmem,  tiskem,  obrazem  nebo  jiným  způsobem, 

jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a  rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice 

státu, je velmi složité. Současná právní úprava tomu rovněž příliš nenahrává o čemž svědčí 

mnohá protichůdná soudní rozhodnutí.  

Cílem  disertační  práce  je  jednak  předložit  možné  návrhy  právní  úpravy  de  lege 

ferenda, když mám za to, že po vzoru zahraničních úprav a díky poměrně rychlému vývoji 

společnosti  lze  již  nyní  uvažovat  o  možném  rozšíření  předsudečných  motivů,  díky  kterým 

dochází k páchání této trestné činnosti. Stejně tak je možné u některých trestných činů, které 

dosud  do  kategorie  trestných  činů  z  nenávisti  fakticky  nespadají,    zvažovat  doplnění  jejich 

kvalifikované skutkové podstaty po vzoru těch ostatních. V disertační práci se rovněž snažím 

poukázat  na  možný  rozpor  při  výkladu  a  aplikaci  trestných  činů  z  nenávisti  s  ústavně 

garantovanými právy stejně jako na možné porušení jedné ze základních zásad trestního práva 

nullum crimen sine lege. V neposlední řadě poukazuji na někdy až velmi zbytečné přibírání 

soudních znalců při objasňování této trestné činnosti. Analýzou rozhodnutí Nejvyššího soudu 



ČR  a  Ústavního  soudu  ČR,  dále  podrobným  výkladem  příslušných  skutkových  podstat, 

docházím  k  závěru,  že  rozhodovací  praxe  není  v  této  oblasti  jednotná  a  to  ani  na  bázi 

Nejvyššího soudu ČR. Obecné soudy velmi často neobjasní veškeré zákonné znaky trestného 

činu a i přesto uznají pachatele vinným z trestného činu. Předvídatelnost rozhodnutí, jenž je z 

mého pohledu rovněž jedním z pilířů právního státu, v dané oblasti z mého pohledu de facto 

neexistuje.  
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