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1. Úvod 

 

Trestná  činnost  páchaná  z  rasových,  národnostních  a  jiných  nenávistných  pohnutek 

není sice nijak frekventovaným druhem trestné činnosti u nás, ve srovnání s ostatními druhy 

trestné  činnosti  tvoří  dokonce  zcela  marginální  procento  na  celkové  kriminalitě  na  území 

České  republiky,  o  to  více  je  však  tato  trestná  činnost  vnímána  společností  jako  velmi 

závažná.  V  případě  spáchání  tohoto  druhu  trestné  činnosti  je  jí  dávána  relativně  velká 

publicita, mnohdy díky tomu že se jedná o ty nejzávažnější trestné činy. Je možné 

připomenout např. tzv. kauzu Vítkov, o které ve své disertační práci také pojednávám, jenž  

byla  vůbec  první  kauzou,  o níž  média  přinášela  on-line  zpravodajství  přímo  z jednací  síně. 

 Trestné činy páchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek jsou 

specifické v tom, že je nalezneme v několika hlavách trestního zákoníku. Nejedná se tedy o 

jednotnou  kategorii  trestných  činů,  objektem  této  trestné  činnosti  jsou  tak  různé  zákonem 

chráněné zájmy a hodnoty vč. těch nejdůležitějších jako je život a zdraví člověka. Na druhou 

stranu některé z těchto trestných činů se dostávají do příkrého rozporu s ústavně 

garantovaným  právem  na  svobodu  projevu.  Tím  spíše  je  třeba  dle  mého  názoru  věnovat 

tomuto  druhu  trestné  činnosti  zvýšenou  pozornost,  avšak  pozornost  takovou,  aby  skutečně 

bylo  trestáno  jen  takové  jednání,  které  bez  dalšího  naplňuje  znaky  trestného  činu  a  nikoli 

jednání, které se pouze jeví býti trestným.  

Trestná  činnost  páchaná  z  rasových,  národnostních  a  jiných  nenávistných  pohnutek, 

často  označována  jen  jako  rasově  motivovaná  trestná  činnost  nebo  relativně  nově  jako  tzv. 

trestná činnost z nenávisti (angl. hate crime), je na území České republiky přítomna již celou 

řadu  let.  S  pádem  komunismu  se  tato  trestná  činnost  začala  počátkem  devadesátých  let 

minulého století rozmáhat a dalo by se říci že Česká republika se postupně připravovala jak s 

touto trestnou činností  účinně bojovat. Specifickým bojem s touto trestnou činností je 

bezesporu kvalitní, dostatečný, jasný a účinný právní řád a to nejen v oblasti práva trestního. 

O tom, že Česká republika přistupuje k dané problematice relativně efektivně svědčí postupné 

přijímání nových zákonů regulujících danou oblast vč. několika významných novel trestního 

zákona, resp. trestního zákoníku, jenž reagovaly na potencionální nové způsoby páchání této 

trestné činnosti. 

Jelikož se danému tématu věnuji dlouhodobě, základem pro mou disertační práci byla 

má rigorózní práce nazvaná Trestněprávní regulace rasově motivované trestní činnosti z roku 

2008. Vývoj společnosti přinesl po 12-ti letech i do této oblasti značné změny, ale lze říci, že 
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základ pro danou problematiku zůstal stále stejný. Tímto základem mám na mysli pohnutku 

pachatelů  trestných  činů  z  nenávisti.  Jak  vyplývá  již  z  názvu  mé  práce,  pro  tuto  trestnou 

činnost  je  specifickým  znakem  pohnutka,  neboli  důvod  pachatele  vedoucí  k  jeho  jednání, 

resp. ke spáchání trestného činu. I přesto, že má práce nese název trestná činnost páchaná z 

rasových,  národnostních  a  jiných  nenávistných  pohnutek,  nadále  v  ní  používám  nyní  již 

celosvětově vžitý, byť ne zcela přiléhavý název, trestná činnost z nenávisti. 

 Ve  své  disertační  práci  se  zabývám  trestnými  činy  z  nenávisti  neboli  hate  crimes 

jednak z teoretického hlediska, kdy se snažím detailně rozebrat současnou právní úpravu, a 

dále  rovněž  z  praktického  hlediska,  kdy  se  snažím  poukázat  na  rozhodovací  praxí  soudů, 

způsoby dokazování této trestné činnosti, případně jiná specifika.  

Úvodem  mé  práce  se  zabývám  zejména  charakteristickou  terminologií  pro  danou 

trestně právní oblast. Vyskytuje se zde řada na první pohled stejných nebo podobných pojmů, 

které  je  však  třeba  striktně  odlišovat  neboť  ve  svém  důsledku  právě  tyto  pojmy  mohou 

znamenat,  že  určité  jednání  je  či  není  trestným  činem.  Výklad  terminologie  se  týká  i 

samotného názvu této právní oblasti, kde jak jsem již uvedl běžně užívaný termín trestný čin z 

nenávisti ne zcela odpovídá charakteristice této trestné činnosti.                                 

 Základem  mé  disertační  práce  je  kapitola  třetí  a  čtvrtá.  V  kapitole  třetí  rozebírám 

platnou právní úpravu v trestním zákoníku, analyzuji jednotlivé skutkové podstaty trestných 

činů, vyjadřuji se k možným souběhům jednotlivých trestných činů a rovněž uvádím 

judikaturu vyšších soudů jenž dopadá na tyto trestné činy. Vyjadřuji se také k možné úpravě 

de  lege  ferenda.  V  kapitole  čtvrté  podrobně  rozebírám  tři  z  mého  pohledu  zcela  zásadní 

kauzy,  jenž  se  úzce  dotýkají  zejména  trestného  činu  založení,  podpora  a  propagace  hnutí 

směřujícího  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka  a  možného  střetu  s  právem  na  svobodu 

projevu. Jelikož jsem měl možnost v těchto kauzách vykonávat roli obhájce, dovoluji si v této 

kapitole zmínit i pár svých postřehů, resp. názorů. 

 V páté kapitole se snažím upozornit na zcela zásadní nadužívání znaleckých posudků 

při objasňování trestných činů z nenávisti a rovněž na nekritické přijímání závěrů soudních 

znalců obecnými soudy.   

V posledních dvou kapitolách své práce, tj. kapitole šesté a sedmé, se věnuji právní 

úpravě trestných činů z nenávisti ve vybraných státech a dále mezinárodní a evropské právní 

úpravě zabývající se touto problematikou. 
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2. Koncept ,,Hate Crimes" 

 

2.1 Vymezení pojmu ,,hate crime" 
 

Definic tzv. hate crimes neboli v českém překladu trestných činů z nenávisti bychom 

nalezli v odborné literatuře poměrně mnoho, obsahově jsou velmi podobné, přičemž 

společným  ukazatelem  je  vždy  pohnutka  pachatele.  Pohnutka  pachatele  je  určována  jeho 

nenávistí  vůči  oběti,  přičemž  tato  oběť  se  musí  skutečně  či  domněle  nějakým  způsobem 

odlišovat od většiny. V současné době je zde poměrně široká škála faktorů, jak nebo čím se 

může  jedinec  nebo  menšina  od  většiny  odlišovat  a  v čem  tedy  může  spočívat  pohnutka 

pachatele.  Výčet  možných  pohnutek  pachatelů  trestných  činů  z nenávisti  není  v tuto  chvíli 

v trestním zákoníku úplný a lze beze sporu uvažovat o jejich možném rozšíření. 

Jako hate crimes neboli trestné činy z nenávisti teorie i praxe označuje ty protiprávní 

činy  namířené  proti  lidem,  majetku  nebo  organizaci  na  základě  toho,  že  je  těmto  objektům 

deliktní  činnosti  přiřčena  kolektivní  identita  a  jsou  kvůli  této  identitě  nenávistně  napadeni. 

Tento koncept vznikl primárně pro potřeby podchycení a zamezení zločinů z důvodu rasové, 

národní a etnické nenávisti, postupně byl však v různých pojetích rozšířen i na další oblasti. 

Obecně  je  možné  jako  důvod  nenávisti  uvést  příslušnost  ke  skupině  definované  na  základě 

skutečných  či  domnělých  faktorů,  mezi  které  patří  např.  rasa,  národnost,  náboženství, 

sexuální orientace, genderová příslušnost, věk, společenská třída či politická orientace. 1  

 Za  hate  crime  je  možné  označit  protiprávní  jednání,  které  naplňuje  znaky  skutkové 

podstaty trestného činu a jeho pohnutkou je apriorní nenávist pachatele vyplývající 

z příslušnosti oběti útoku k určité rase, národnosti, etnické skupině, náboženství, třídě či jiné 

sociální skupině či pro její pohlaví, sexuální orientaci či postižení.2 

 Charakteristickým rysem hate crimes je absence hmotné pohnutky. Pachatel se nechce 

obohatit a je ochoten k dosažení svých cílů přinášet i oběti.3 

 Jednotnou definici trestných činů z nenávisti nenalezneme ani v českém právním řádu. 

Většina autorů, jenž pojednává o trestných činech z nenávisti, pak užívá definice, které se liší 

co  do  počtu  faktorů,  jenž  konkretizují  nenávist  pachatele  vůči  své  oběti.  Nenávist,  resp. 

pohnutka pachatele je však společná všem definicím hate crimes.  

                                                 
1 Mareš, M.: Problematika Hate Crime, Analýza pro MV ČR, Brno 2011, str. 4 
2 Fryšták, M.: trestněprávní revue 7-8/2016, C.H.BECK 2016, str. 165 
3 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, Praha, ASPI, Wolters Kluwer, 2007, str. 10 
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V souvislosti s pojmem hate crimes je možné stále častěji slýchat pojem  bias crime 

neboli zločin z předpojatosti, předsudku, zaujatosti. Tento pojem je např. užíván i v Příručce 

pro soudce a státní zástupce týkající se předsudečných trestných činů. 4 Z pohledu autorů tento 

pojem lépe vystihuje danou problematiku, neboť pod pojmem trestný čin z nenávisti si laická 

veřejnost může představit de facto jakýkoli trestný čin motivovaný nenávistí vůči komukoliv, 

nejen  vůči  menšině  nebo  jednotlivci  odlišujícími  se  některými  z výše  uvedených  faktorů. 

Naopak  již  ze  samotného  překladu  bias  crime  je  zřejmé,  že  tento  trestný  čin  v sobě  nese 

určitou  pohnutku  pachatele  motivovanou  jeho  předsudky.  Na  ne  zcela  jednoznačně  jasné 

obsahové vymezení trestných činů z nenávisti upozorňuje např. i Moulisová.5 

S pojmem předsudečná nenávist nově pracuje i Ministerstvo vnitra v rámci 

každoročně  vydávané  Výroční  zprávy  o  extremismu  a  koncepci  boje  proti  extremismu.  Ve 

Zprávě  o  projevech  extremismu  a  předsudečné  nenávisti  na  území  České  republiky  v roce 

2018 (oproti předchozím rokům byl již i v názvu prvně použit pojem předsudečná nenávist) se 

hned  úvodem  tento  pojem  blíže  vymezuje.    Pojem  předsudečná  nenávist  se  pak  již  běžně 

užívá v Souhrnné situační zprávě MV ČR o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za 

1. a 2. čtvrtletí roku 2019. 

Jako  projevy předsudečné  nenávisti  se  v dané  zprávě  označuje  jednání,  které  je 

motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. 

Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální 

orientací,  politickým  nebo  jiným  smýšlením,  sociálním  původem  apod.  Nemusí  se  jednat  o 

skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně 

považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí 

nutně  naplňovat  skutkovou  podstatu  některého  z  trestných  činů.  Může  se  jednat  o  fyzické 

násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky. Projevy předsudečné nenávisti se liší od 

extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, 

které  se  jich  dopouštějí,  nemusejí  být  nutně  členové  či  příznivci  extremistických  hnutí. 

Rovněž  u  nich  absentuje  jasné  volání  po  svržení  systému  pluralitní  demokracie  a  jeho 

nahrazení systémem totalitním.6 

V této souvislosti je rovněž zajímavé poukázat na nedávnou interpelaci ministra vnitra 

Jana  Hamáčka  poslankyní  SPD  Karlou  Maříkovou,  aby  ten  blíže  vysvětlil  nový  pojem 

                                                 
4 Kalibová, K., Houžvová, M., Kaňovská, E.: Předsudečné trestné činy. Příručka pro soudce a státní zástupce, 
IN IUSTITIA, o.p.s., Praha 2017, str. 8 
5 Moulisová, M.: Rasově motivovaná trestná činnost. Aktuální problémy kriminologie, Praha: Policejní 
akademie, 2009, str. 204 
6  Zpráva  o  projevech  extremismu  a  předsudečné  nenávisti  na  území  České  republiky  v roce  2018 ,  MV  ČR, 
Odbor bezpečnostní politiky, Praha 2019, str. 5 
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předsudečná  nenávist,  jenž  se  jí  jeví  jako  nesrozumitelný  a  zavádějící.  K užívání  tohoto 

nového  pojmosloví  pak  ministr  vnitra  doslovně  uvedl: ,,Je  to  výsledek  konsenzu  všech 

relevantních rezortů – policie, zpravodajských služeb a Nejvyššího státního zastupitelství. A 

zavedení této terminologie nám doporučovali jak akademičtí odborníci, tak také lidskoprávní 

organizace.“ 7 Z pohledu ministra vnitra a i z pohledu mého se tak jedná pouze o snahu co 

nejvíce zpřesnit dosud užívaný pojem na danou problematiku a to v reakci na aktuální dění ve 

společnosti. Nově užívaný pojem pak nemá žádný dopad na dotčené skutkové podstaty ani na 

jejich aplikaci v trestním řízení.  

Jedná-li se o historii vzniku pojmu hate crime, tak tento byl prvně užit v sedmdesátých 

letech  dvacátého  století  v  USA,  do  Evropy  se  rozšířil  přibližně  v  devadesátých  letech 

dvacátého století. Hate crimes jsou v USA definovány jako ,,zločiny, u kterých jsou 

prokázány  známky  předsudků  na  základě  rasy,  pohlaví,  genderové  identity,  náboženského 

vyznání,  postižení,  sexuální  orientace  nebo  národnosti,  a  to  mimo  jiné  včetně  takových 

trestných činů, jako jsou vražda, zabití (vyjma zabití z nedbalosti), znásilnění, zvláště 

nebezpečné  napadení,  napadení,  vydírání,  poškozování  majetku  nebo  vandalismus“.  Tato 

definice vychází ze Zákona o statistice zločinů z nenávisti z roku 1990 (Hate Crime 

Statistics  Act  of  1990 8),  jenž  přikazuje  Ministerstvu  spravedlnosti  a  dalším  orgánům  vést 

evidenci  tzv.  hate  crimes  za  každý  kalendářní  rok.  Možné  předsudky  v podobě  pohlaví  a 

genderové identity byly do zákona včleněny v roce 2009. 

V roce 1999 byl dále v USA přijat zákon o prevenci zločinů z nenávisti (Hate Crimes 

Prevention Act of 1999 9), kde je pojem hate crime definován jako ,,trestný čin, při němž si 

útočník  záměrně  vybere  oběť  nebo  v případě  majetkové  trestné  činnosti  majetek,  který  je 

předmětem trestného činu z důvodu skutečné či domnělé rasy, barvy pleti, náboženství 

národnostního či etnického původu, pohlaví, sexuální orientace či postižení“.10 

Celý  koncept  tzv.  hate  crimes  vznikl  pro  zviditelnění  tohoto  druhu  trestné  činnosti, 

uvedení do podvědomí laické veřejnosti a zejména jako boj proti němu samému. V současné 

době  lze  jako  možnou  identitu  obětí  této  trestné  činnosti,  a  to  ať  skutečnou  či  domnělou, 

označit následující důvody (dle mého názoru seřazeny dle četnosti útoků):  

 - rasa, národnost, etnicita 
                                                 
7  Hamáček  k  pojmu  předsudečná  nenávist:  Extremisté  už  se  obávají  otevřeně  hlásit  k  neonacismu .  Ceska-
justice.cz [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/08/hamacek-k-pojmu-
predsudecna-nenavist-extremiste-uz-se-obavaji-otevrene-hlasit-k-neonacismu/ 
8 Hate Crime Statistics Act. Fbi.gov [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: https://ucr.fbi.gov/hate-
crime/2010/resources/hate-crime-2010-hate-crime-statistics-act.pdf 
9 Hate Crimes Prevention Act. Congress.gov [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: 
https://www.congress.gov/106/bills/s622/BILLS-106s622is.pdf 
10 Mareš, M.: Problematika Hate Crime, Analýza pro MV ČR, Brno 2011, str. 4 
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 - politická orientace nebo naopak žádná politická orientace (apolitismus) 

 - sexuální orientace 

 - třída 

 - věk 

 - mentalní či fyzické postižení 

 - genderová příslušnost 

 Základem  hate  crimes  je  tedy  nenávistný  motiv  jednání  pachatele  vůči  jednotlivci 

nebo  skupině  (nebo  jejich  majetku),  který  je  určován  příslušností  jedince  nebo  osob  k 

některým  ze  shora  uvedených  faktorů.  Není  výjimkou,  aby  se  trestného  činu  z  nenávisti 

dopustil i příslušník určité skupiny vůči příslušníkovi té samé skupiny (např. olašští Romové 

vůči ostatním Romům, apod.).  

 Hate crimes v sobě zahrnují jak fyzické tak i verbální úroky (tzv. hate speech), které 

se v současné době stávají čím dál tím frekventovanější a to zejména díky internetu. Velmi 

často  se  však  oba  způsoby  páchání  trestné  činnosti  překrývají,  není  ojedinělé,  kdy  zprvu 

verbální útok je následně doprovázen fyzickým útokem nebo naopak. Jako další poměrně se 

rozšiřující  způsoby  páchání  hate  crimes  lze  označit  poškozování  majetku,  dále  tzv.  graffity 

neboli sprejování, případně různé formy obtěžování či šikanování. 

 Hate  crime  neboli  trestný  čin  z  nenávisti  se  může  objevit  i  v  souvislosti  s  jinou 

trestnou  činností  či  jako  projev  zcela  jiné  trestné  činnosti  (např.  rvačka  v  hospodě  mezi 

černochem  a  bělochem,  jejíž  důvod  však  nesouvisí  s  jejich  rasou  či  původem,  ale  posléze 

tento spor vygraduje vzájemnými nadávkami cílenými co do rasy, původu apod.). Abychom 

mohli v těchto případech hovořit o hate crimes, vždy je zapotřebí, aby  nenávistný motiv u 

trestné činnosti převládal, byl dominující a určující. 

 Jak  uvedeno  výše,  že  český  právní  řád  nezná  a  neoperuje  s  pojmem  hate  crimes  či 

s pojmem trestné činy z nenávisti ani s žádným jiným obdobným pojmem či definicí. Tento 

pojem se ustálil v průběhu posledních let z důvodu nárůstu této trestné činnosti a snahy o její 

co  největší  zamezení.  Ani  právní  normy  trestního  práva  tento  pojmem  výslovně  nedefinují, 

avšak u příslušných skutkových podstat trestných činů, a to základních i kvalifikovaných, lze 

dovodit jejich cílenost právě na jednání, jež lze jako trestné činy z nenávisti označit.  

 Pachatele trestných činů z nenávisti lze rozdělit celkem do čtyř skupin: 

 - pachatel pro vzrušení (,,thrill"): motivací je především touha po vzrušení, napětí a 

 moci  spojená  s  agresivní  naladěností.  Pachatele  působí  ve  skupině,  jsou  typicky 

 náctiletí  a  mladí  dospělí,  k  oběti  nemají  žádný  vztah,  síla  jejich  předsudku  vůči 

 napadeným je  malá a možnost odrazení od takových projevů je pravděpodobná. 



14 
 

 Taková skupina má vůdce, který ostatní povzbuzuje k agresivnímu jednání. Nachází 

 se zde aktivní i neaktivní, váhající členové, kteří se ovšem nesnaží zastavit 

 zločin a pomoci oběti, pouze je aktivně nenapadají. Skupina působí typicky v 

 lokalitě oběti. 

 - pachatel kvůli obraně (,,defensive"): motivací činu je především obrana prostoru, 

 který pachatelé považují za svůj, před vetřelými odmítanými příslušníky 

 ,,méněcenné"  skupiny.  Pachatelé  působí  ve  skupině,  jsou  to  opět  náctiletí  a  mladí 

 dospělí a mohou oběti předem zastrašovat. Síla předsudku u těchto osob je 

 střední a možnost odrazení od skupinového jednání je méně pravděpodobná. 

 Kromě aktivních účastníků, kteří plánují a uskutečňují zločin, ty osoby, které patří k 

 váhajícím, sice nenapadají oběť, ale asi se nepokoušejí zastavit nebo přerušit zločin a 

 ani potencionální oběti nevarují. K napadání dochází v lokalitě pachatelů. 

 - pachatel kvůli odvetě (,,retaliatory"): motivací je přání pomstít  percipované 

 ponížení  nebo  napadení  příslušníka  skupiny,  k  níž  se  pachatel  cítí  přináležet,  ke 

 kterému došlo od příslušníka odmítané ,,méněcenné“ skupiny. V tomto případě 

 pachatel může jednat i sám, nikoliv  jen ve skupině. Pachatele jsou opět typicky 

 náctiletí  nebo  mladí  dospělí.  Jejich  násilné  jednání  může  být  závažnější  než  u  obou 

 předchozích  kategorií,  neboť  se  zde  již  mohou  objevit  zbraně.  Vztah  pachatele  a 

 oběti nemusí   být  žádný.  Jakkoli  jedinec  z  odmítané  skupiny  může  být  zástupnou 

 obětí a  nemusí to být adresně ten, kdo původně vyvolal touhu se  mstít. U této 

 kategorie  je  síla  předsudku  střední  a  možnost  odrazení  od  trestného  jednání  málo 

 pravděpodobná. Kromě aktivně nebo váhavě se účastnících pachatelů jsou 

 příslušníci skupiny spíše jen neochotní členové, kteří se sice aktivně neúčastní 

 zločinu,  ale  zároveň  se  ani  nepokoušejí  ho  zastavit  nebo  varovat  oběť.  Opět  platí, 

 že  aktivní  i  váhající  účastníci  jsou  ke  změně  postoje  středně  přístupní,  ti  neaktivní 

 jsou pak vysoce přístupní. K napadení oběti dochází obvykle v její lokalitě. 

 - pachatel kvůli poslání (,,mission"): motivací pachatelů je přání odstranit ze země ty 

 podřadné  nežádoucí  (skupiny,  etnika,  rasy),  kteří  v  jejích  očích  působí  škodu,  zlo, 

 ohrožují jejich víru, rozvoj společnosti, čistotu rasy apod. Lze říci, že jejich 

 motivací je skutečně   nenávist k dané skupině. Pachatelů jsou v průměru starší než u 

 těch předchozích kategorií. Jsou zde vedle mladých dospělých již také zralé 

 dospělé osoby. Typické je pro ně jednání ve skupině, které může mít značně 

 násilnou  podobu,  včetně  použití  zbraní.  Vztah  pachatele  a  oběti  není  žádný,  pro 

 pachatele  je  určující  příslušnost  oběti  k  odmítané  skupině.  V  tomto  případě  je  síla 
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 zaujatosti  naprostá  a  možnost  odrazení  velice  nepravděpodobná.  K  napadání  oběti 

 dochází v tomto případě jak v lokalitě oběti, tak pachatele.11 

 Existuje řada autorů podporující koncepci hate crimes, na druhou stranu existuje i celá 

řada  kritiků  této  koncepce,  jenž  poukazují  zejména  na  nedostatečnost  a  nejasnost  tohoto 

pojmu,  dále  je  tento  koncept  odmítán  z  důvodu  tzv.  zvýhodňování  obětí  trestných  činů  z 

nenávisti,  v  neposlední  řadě  jsou  zde  i  názory  o  beztrestnosti  verbálních  trestných  činů  z 

nenávisti. Je prezentován rovněž názor, dle kterého koncept hate crimes naopak posiluje tuto 

trestnou činnost, když dělí lidi na určité skupiny a pomáhá tak vytvářet pocit určité identity ve 

vzájemně znepřátelených skupinách. 

 Pokud jde o trestné činy z nenávisti a jejich vymezení v českém právním řádu, tak dle 

mého názoru stávající úprava je zcela dostačující, byť nikde v českém právním řádu 

nenalezneme  jasnou  definici  tohoto  pojmu  a  byť  jednotlivé  trestné  činy  z nenávisti  jsou 

obsaženy  v několika  hlavách  trestního  zákoníku.  Pokud  se  jedná  o  definici  trestných  činů 

z nenávisti, tak z mého pohledu není pro český právní řád, primárně pro české trestní právo, 

této  definice  třeba.  Stejně  tak  není  třeba  jejich  zvláštní  kategorizace  v trestním  zákoníku, 

neboť  stávající  úprava  jednotlivých  trestných  činů  dle  jednotlivých  hlav  trestního  zákoníku 

plně  odpovídá  jejich  závažnosti,  společenskému  a  historickému  vývoji  na  našem  území. 

V příslušných základních a kvalifikovaných skutkových podstatách nalezneme poměrně jasně 

dané podmínky trestní odpovědnosti, při jejich splnění se pachatel dopouští trestného činu z 

nenávisti.  Do  jisté  míry  lze  jako  specifickou  skupinu  trestných  činu  z nenávisti  považovat 

trestné činy proti lidskosti v hlavě XIII, Díl 1, trestního zákoníku, avšak tyto trestné činy se 

spíše dostávají do konfliktu s ústavně zaručeným právem na svobodu slova, vyjadřování se na 

veřejnosti a veřejném prezentování svých názorů. O této problematice však pojednávám blíže 

ve třetí kapitole své práce.  

 De  lege  ferenda  lze  však  určitě  již  nyní  uvažovat  po  vzoru  zahraničních  právních 

úprav o konkretizaci všech skutkových podstat trestných činů z nenávisti, a sice o další možné 

potencionální  charakteristiky  obětí  trestných  činů  z nenávisti.  Jako  zcela  aktuální  se  beze 

sporu jeví doplnění příslušných skutkových podstat o zvýšenou ochranu oběti z důvodu její 

skutečné  nebo  domnělé  sexuální  orientace,  genderové  identitě,  zdravotnímu  stavu  či 

příslušnosti  k jiné  sociální  skupině.  Jedná  se  o  faktory,  které  v souvislosti  s vývojem 

společnosti jsou a mohou být stále častěji terčem útoků pachatelů trestných činů z nenávisti.  

                                                 
11  Mareš,  M.:  Problematika  Hate  Crime.  Zahraniční  zkušenosti  a  možnost  aplikace  tohoto  přístupu  v  ČR  s 
důrazem na trestné činy z nenávisti proti cizincům, Brno 2011, str. 7-8 
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Na druhou stranu lze velmi pozitivně hodnotit současnou právní úpravu v tom, že již 

nyní  je  v obecné  části  trestního  zákoníku  jako přitěžující  okolnost  spáchání  trestného  činu 

bráno  v potaz  spáchání  trestného  činu  z  národnostní,  rasové,  etnické,  náboženské,  třídní  či 

jiné  podobné  nenávisti  nebo  z  jiné  zvlášť  zavrženíhodné  pohnutky,12  když  do  této  poslední 

kategorie nenávistných pohnutek (zvlášť zavrženíhodná pohnutka) by se zřejmě daly podřadit 

další blíže nespecifikované nenávistné pohnutky a motivace pachatelů. Stejně tak lze uvítat, 

že je jako přitěžující okolnost bráno spáchání trestného činu ke škodě osoby těhotné, 

nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí.13 Zároveň je na místě 

upozornit,  že  dle  ust.  §  42  trestního  zákoníku  se  zde  jedná  pouze  o  demonstrativní  výčet 

možných  přitěžujících  okolností,  když  toto  ustanovení  stanoví,  že  ,,soud  jako  k  přitěžující 

okolnosti přihlédne zejména k tomu“. Z vyjádření ,,zejména“ je patrné, že soudu při aplikaci 

tohoto ustanovení nebrání jako přitěžující okolnost zvážit i pohnutku, která zde není 

explicitně  uvedena.  Jak  však  uvedeno  výše,  dle  mého  názoru  zákonodárci  nic  nebrání,  aby 

příslušné skutkové podstaty blíže doplnil o shora uvedené, byť méně časté, pohnutky 

pachatele, a tím zvýšil ochranu i pro tyto skupiny osob. 

Závěrem  musím  vyjádřit  souhlas  s výše  citovaným  názorem  Kalibové,  že  pojem 

trestná činnost z nenávisti neodpovídá zcela jednoznačně obsahové náplni této trestné 

činnosti,  neboť  jak  již  uvedeno  shora,  pod  pojmem  nenávist  si  opravdu  může  jednotlivec 

představit  jakoukoli  formu  nenávisti  (např.  nenávist  sousedů  v domě,  nenávist  žáka  vůči 

učiteli, apod.). Pojem hate crimes tak opravdu není dle mého názoru zcela přiléhavý a jako 

značně výstižnější pro danou problematiku je i dle mého názoru užití pojmu bias crime neboli 

trestný  čin  z předpojatosti.  Na  druhou  stranu  pojem  hate  crime  je  pro  danou  problematiku 

mezi odbornou veřejností tak zažitý, že se bude je těžko měnit, proto i já nadále používám ve 

své  práci  výlučně  tento  pojem.  Rovněž  pak  zastávám  názor,  že  byť  je  pojem  trestný  čin 

z nenávisti  vykládán  odlišně,  jedná  se  pouze  o  mírné  odchylky,  které  však  nemají  žádný 

negativní  dopad  pro  aplikaci  těchto  trestných  činů,  resp.  jejich  skutkových  podstat  v praxi. 

Z mého  pohledu  tedy  nejednotnost  obecné  definice  trestných  činů  z nenávisti  či  ne  zcela 

přesná  kategorizace  těchto  trestných  činů  nic  nemění  na  jejich  správném  a  odpovídajícím 

výkladu, za což odpovídají orgány činné v trestním řízení. 

 

 

 

                                                 
12 § 42 písm. b) trestního zákoníku 
13 § 42 písm. h) trestního zákoníku 
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2.2 Právní pojmy v konceptu hate crimes 

 

S problematikou  hate  crimes  velmi  úzce  souvisí  vymezení  jednotlivých  pojmů  a 

termínů,  které  ji  provázejí,  přičemž  s  některými  z těchto  zásadních  pojmů  pracuje  i  český 

právní řád.  

Jedním ze základních pojmů pro danou trestněprávní oblast je pojem rasa. Náš právní 

řád, zejména pak trestní zákoník, s tímto pojmem v některých skutkových podstatách operuje 

a podává také jeho výklad, což lze ohodnotit velmi kladně. Pro pojem rasa existuje několik 

definic, které se od sebe více či méně liší, vytvářejí se definice nové a ty stávající jsou dále 

konkretizovány.   

Otázkou lidských ras, jejich původu, vývoje a klasifikací se zabývá věda zvaná etnická 

antropologie,  dle  které  je  možno  pojem  rasa  vymezit  jako  skupinu  lidí,  která  obývá  nebo 

alespoň  v  minulosti  obývala  jednotný,  více  nebo  méně  rozsáhlý  areál,  a  odlišuje  se  od 

ostatních skupin komplexem fyzických znaků (barva kůže, tvar lebky, nosu, barva očí, barva a 

tvar vlasů), jež jsou dědičné buď jednotlivě nebo mezi nimi existuje určitá asociace.14   

Podle  trestního  zákoníku  se  rasou  rozumí  skupina  lidstva  lišící  se  od  jiné  různými 

typickými  znaky,  které  se  týkají  jak  vzhledu,  zejména  barvy  pleti,  vlasového  porostu,  tvaru 

nosu, rtů apod., tak i temperamentu, energie apod.15  

Jsou to tedy zejména výše zmíněné fyzické vlastnosti, které odlišují jednotlivé druhy 

ras,  a  které  současná  teorie  dělí  do  třech  základních  skupin  a  to  na  europoidní,  negroidní         

a  mongoloidní.16  Toto  dělení  ras  bylo  v  padesátých  letech  20.  století  organizací  UNESCO 

zakotveno v tzv. Deklaraci o rase a rasových předsudcích. Tyto tři základní druhy se ještě dále 

člení na přibližně 30 dalších podskupin.  

S pojmem rasa bývá často nesprávně zaměňován s pojem etnikum, etnická skupina 

případně etnická minorita. Jde o skupinu lidí spojenou společným systémem určitých faktorů, 

zejména kulturních, rasových, jazykových, teritoriálních a historických, která se odlišuje od 

ostatních  etnik.17  V  České  republice  je  nejpočetnější  romské  etnikum,  které  rovněž  tvoří 

nejpočetnější etnickou menšinu a které se odlišuje od etnika českého nejen barvou pleti, ale i 

kulturními návyky, tradicemi, jazykem a původem.  

Trestní  zákoník  charakterizuje  etnickou  skupinu  (etnikum)  jako  historicky  vzniklou 

                                                 
14 Dacík, T.: Rasy a rasismus, CERM, Brno 2000, str. 9 
15 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 1. vydání 2010, C.H.BECK, str. 1312 
16 Dacík, T.: Rasy a rasismus, CERM, Brno 2000, str. 17 
17 Štěchová, M.: Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti, IKSP, Praha 2001, str. 6 
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skupinu  lidí,  kterou  spojuje  společný  původ,  zvláštní  kulturní  znaky  (jazyk),  mentalita  a 

tradice. Příslušníci určité etnické skupiny mají povědomí vzájemné sounáležitosti a zároveň 

odlišnosti od jiných společenství lidí a jsou spojováni názvem etnika nebo jménem, kterým je 

etnikum  označováno  (tzv.  etnonynum).  Etnická  skupina  žije  zpravidla  v  početní  menšině  v 

rámci jiného společenství.18   

K pojmu etnická skupina se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých 

rozhodnutí, když pro účely jeho vymezení pro správné aplikace příslušné skutkové podstaty 

stanovil, že ,,Etnickou skupinou … je historicky vzniklá skupina lidí, kterou spojuje společný 

původ, zvláštní kulturní znaky (jazyk), mentalita a tradice. Příslušníci určité etnické skupiny 

mají povědomí vzájemné sounáležitosti a zároveň odlišnosti od jiných společenství lidí a jsou 

spojováni názvem etnika nebo jménem, kterým je etnikum označováno. Etnická skupina žije 

zpravidla  v  početní  menšině  v  rámci  jiného  společenství  (např.  v  České  republice  romské 

etnikum)… Skutečnost, že zákonodárce neměl, jde-li o znak vymezený v ustanovení § 221 odst. 

2 písm. b) tr. zák., na mysli případ, kdy je jinému způsobováno ublížení na zdraví proto, že 

vystoupil na obranu osob náležející k jiné rase, etnické skupině, národnosti, atd. je zřejmá ze 

srovnání zmíněné skutkové podstaty s dalšími ustanoveními trestního zákona“.19   

Etnikum, etnická skupina se často překrývá s pojmem národ, čímž rozumíme 

historicky vzniklé pevné společenství lidí vyznačující se společnými dějinnými osudy, 

pospolitostí ekonomického života, specifickou kulturou a psychickými rysy a vědomím vlastní 

existence  národa,  zpravidla  charakterizovány  i  společným  jazykem  a  vztahem  k  určitému 

území.20   Národností se pak rozumí příslušnost jedince k určitému národu. Určujícími kritérii 

jsou zde především národnost rodičů a stát, kde se osoba narodila. 

Mezi jednotlivými etniky, a to jak v minulosti, tak v současnosti, jak v rozvojových 

zemích,  tak  ve  vyspělých  demokraciích,  dochází  k  celé  řadě  konfliktů  a  narušení  jejich 

vzájemných  vztahů.  Mluvíme  o  tzv.  interetnickém  konfliktu,  což  znamená  střet  různých 

etnických skupin. Hovoříme rovněž o konfrontaci dvou různých etnicit, tedy dvou rozdílných 

kulturních,  historických,  rasových,  jazykových  a  teritoriálních  systémů.  Nemusí  docházet 

přímo  k  násilným  střetům,  za  interetnický  konflikt  je  považováno  i  latentní  napětí  mezi 

etniky,  k  němuž  dochází  na  základě  nepřátelství,  nedůvěry,  předsudků  nebo  rozdílných 

názorů.  Pro  účely  trestního  práva  se  však  za  interetnický  konflikt  považují  útoky  nebo 

potyčky mezi příslušníky různých etnických skupin. Na našem území se bude jednat zejména 

                                                 
18 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 1. vydání 2010, C.H.BECK, str. 1312 
19 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 1252/2007 
20 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář, 2. díl, 6. vydání, C.H.BECK, Praha 2004, str. 1190 
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o útoky vůči Rómům a Vietnamcům, nicméně nezřídka jsou původci interetnického konfliktu 

i  sami  Rómové,  pak  mluvíme  o  tzv.  obráceném  rasismu.  Převážnou  většinu  interetnických 

konfliktů  však  budou  tvořit  útoky  jednotlivců  nebo  organizovaných  skupin  pravicových 

extremistů, jež jsou ideologicky motivováni, a jež násilně prosazují své zájmy a ideály.21  

Na první pohled se může zdát, že interetnický konflikt je vlastně vztah mezi 

útočníkem  a  pachatelem,  tedy  subjektů  dvou  odlišných  etnik,  nicméně  do  těchto  složitých 

vztahů dále zasahují další subjekty jako nepřímí účastníci, jimiž jsou orgány činné v trestním 

řízení, rodinní příslušníci oběti, média, která mohou ovlivnit veřejné mínění, různé organizace 

na ochranu lidských práv, orgány místní samosprávy, interetnický konflikt může být 

předmětem  zájmu  i  politických  stran.  Interetnický  konflikt  je  tudíž  složitý  komplex  vztahů 

nejen mezi útočníkem a obětí, nýbrž i další početnou skupinou subjektů.22  

Rozeznáváme pět hlavních motivů, které jsou příčinou interetnických konfliktů: 

- xenofobní averze; xenofobií rozumíme strach, nedůvěru až nenávist z něčeho 

cizího, což je v tomto případě tou hlavní příčinou. Zjednodušeně řečeno jde o 

to, že existují lidé, kteří druhé jedince odsuzují na základě barvy pleti, jiného 

jazyka, jiných tradic. Takováto xenofobní averze většinou nevede k násilným 

útokům,  lze  se  s  ní  setkat  poměrně  často  ve  formě  nadávek,  povýšeného 

chování  vůči  druhým,  zesměšňování  na  ulici,  avšak  i  takovéto  jednání  může 

být trestným činem případně přestupkem. 

- ideologicky podbarvená averze; tento motiv bývá asi nejnebezpečnější a vede 

poměrně často k slovním i násilným útokům. Pachatelé jsou nejen rasisté, ale 

jsou  také  ovlivněni  zejména  neonacistickou  ideologií  a  nebojí  se fyzicky 

napadnout  občany  jiné  barvy  pleti.  Většinu  těchto  pachatelů  tvoří  rasističtí 

příslušnici hnutí skinheads. 

- ekonomicky  a  sociálně  podbarvená  averze;  zde  se  bude  jednat  zejména  o 

sociální a migrační politiku státu. Pachatelé poukazují na to, že nově příchozí 

cizinci  zabírají  pracovní  místa,  zvyšuje  se  nezaměstnanost  nebo  případně,  že 

cizinci nepracují a žijí ze sociálních dávek poskytovaných státem. Pachatelé se 

tedy snaží zamezit jakémusi vykořisťování státu  a ,,dbají“ o blaho státu. Cítí se 

dotčeni tím, že pro ně nejsou pracovní místa, možnosti bydlení, sociální služby 

a naopak pro cizince ano. 

                                                 
21 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 12-13, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
22 Štěchová, M.: Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti, IKSP, Praha 2001, str. 9 
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- ochrana žen; v tomto případě bývá často příčinou konfliktu vztah bílé dívky s 

černochem nebo jiným cizincem. Pachatelům se nelíbí, že by bílá dívka měla 

mít vztah s mužem jiné pleti nebo národnosti a berou na sebe ,,zodpovědnost“ 

za  to,  že  nedojde  k  tzv.  míšení  ras.  Tyto  konflikty  se  odehrávají  na  různých 

diskotékách, v barech, klubech, často pod vlivem alkoholu. 

- ochrana  teritoria;  rozumíme  tím  ochranu  domácího  území  před  migranty  a 

jejich násilné vyhnání. Jádrem ideologie nacionalistů a rasistů.23 

V souvislosti  se  shora  uvedeným  dělením  lidských  ras  se  počátkem  19.  století  začal 

utvářet jev zvaný rasismus. Za tzv. otce rasismu bývá považován francouzský šlechtic J. A. 

Comte de Gobineau žijící v 19. století, který na základě dělení na tzv. tři velké rasy, tedy bílé, 

žluté a černé, veřejně poukázal na určité nedostatky u rasy žluté a černé, přičemž bílou rasu 

uvádí jako nejnadanější a nejschopnější, která vyniká nad zbylé dvě a jen díky které existuje 

civilizace  na  tomto  světě.  Podle  Gobineaua  bílá  rasa  vyniká  krásou,  pracovitostí,  ladností, 

odvahou, válečnickým uměním, zatímco u rasy černé a bílé uvádí jako jejich charakteristické 

znaky lenivost, zbabělost, absenci kultury aj. V rámci bílé rasy vyzdvihuje jako její vrchol, 

jako nejušlechtilejší a nejkulturnější typ, rasu árijskou. 24 Jako jeden z nejvyšších kulturních 

úpadků spatřuje Gobineau v tzv. míšení ras a varuje před tímto ,,ředěním krve“ a úpadkem 

bíle rasy. Výše je pouze část názorů Gobineau v jeho dílech, které byly základem pro politiku 

Adolfa Hitlera a jeho nacionální socialismus, zabýval a na základě kterých se vyvíjel rasismus 

až do jeho dnešní podoby.25  

V současné době je možno rasismus dělit na tzv. tvrdý, jehož projevem jsou násilné 

útoky  a  tzv.  měkký,  který  se  vyskytuje  v  podobě  posměšků,  zesměšňování,  ukazování  si 

prstem  na  odlišné  jedince,  ignorace  druhých  apod.  Za  tzv.  měkký  rasismus  lze  považovat  i 

slovní  označení  ,,negr,  rákosník,  židáček“  kterými  se  jedinci  snaží  zesměšnit  nebo  jinak 

potupit  odlišně  vypadající  občany.  Jde  o  způsob  provokace  z  důvodu  odlišnosti,  který  je 

rovněž znám jako tzv. rasový harassment.26  

Rasismus jako společenský jev je založen na tzv. rasistických teoriích, podle kterých 

existují  různé  rasy,  z  nichž  některé  jsou  nadřazeny  jiným  na  základě  jejich  fyzických  a 

duševních vlastností a tyto tzv. nadřazené rasy jsou povolány k tomu, aby zde vládly. Lidské 

rasy  si  nemohou  být  rovny,  vždy  je  některá  nadřazena  a  jiné  podřazeny,  z  nichž  ty  tzv. 

                                                 
23 Štěchová, M.: Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti, IKSP, Praha 2001, str. 14 
24 Dacík, T.: Rasy a rasismus, CERM, Brno 2000, str. 38 
25 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 14-15, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
26 Štěchová, M.: Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti, IKSP, Praha 2001,str. 21 
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méněcenné  jsou  určeny  k  vykořisťování  a  útlaku.  Rasismus  je  v  současné  demokratické 

společnosti jevem nežádoucím, avšak poměrně rozšířeným, jehož potlačování a vymýcení je 

zakotveno zejména v četných mezinárodních úmluvách a nejvyšších právních normách 

jednotlivých  států,  u  nás  čl.  3  odst.  1  LZPS,  který  uvádí,  že  základní  práva  a  svobody  se 

zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 

jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  

Jakousi specifickou odnoží rasismu je antisemitismus, čímž rozumíme nesnášenlivost 

až nenávist vůči Židům. Jedná se tedy o druh rasismu, který je zaměřen pouze na Židy a jejich 

náboženství. Nejčastějšími projevy antisemitismu jsou popírání holocaustu, označení Židů za 

zkázu lidstva a za ty, kteří chtějí ovládnout svět, díky čemuž by mělo dojít k zániku bílé rasy, 

dále také za ty, kteří touží pouze po moci a penězích a jsou schopni udělat cokoliv, aby toho 

dosáhli. V současné době se poměrně rozšířeným stal tzv. islámský antisemitismus. Jedná se o 

druh antisemitismu, který reaguje na delší dobu trvající nepokoje na Blízkém východě a na 

doposud nevyřešené izraelsko – palestinské vztahy.27 

Lze rovněž uzavřít, že další a za poslední roky nejfrekventovanější odnoží rasismu je 

antiislamismus, jenž se díky migrační krizi a četným teroristickým útokům ze strany 

arabských  radikálů  stal  de  facto  běžnou  součásti  života  mnoha  obyvatel  Evropy  a  USA. 

Protiimigrační a protimuslimská kampaň a uskupení jsou na vzestupu i v České republice a 

řada politiků či politických stran si toto téma vzala do své volební politiky. Těmto subjektům 

se pak daří oslovit díky  tomuto témat nejen  extremisty,  ale i ,,běžné" občany, kteří na toto 

téma slyší. Téma migrace, islámu apod. v posledních letech velmi výrazně polarizovalo nejen 

českou společnost.  

V souvislosti s otázkou evropské migrační krize v posledních letech vzrostl problém 

islamofobie,  tj.  předsudků,  strachu  či  obav  z  muslimů  nebo  z  islámu  jako  náboženství. 

Rapidní  nárůst  migrantů  z  arabského  světa  a  poměrně  velký  počet  teroristických  úroků  na 

starém  kontinentu  se  odrazil  i  ve  strmém  nárůstu  islamofobie,  do  jisté  míry  lze  říci,  že 

oprávněně.  Většina  lidí  má  islám  či  muslimy  spojené  právě  s  terorismem  a  teroristickými 

útoky  ať  už  v  USA  tak  zejména  s  teroristickými  úroky  spáchanými  v  posledních  letech  na 

území Evropy (Velká Británie, Španělsko, Francie, Německo). Terorismus, jehož ideologií je 

islám,  je  často  označován  jako  terorismus  islámský  či  muslimský  a  váže  se  k  islámskému 

                                                 
27 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 15, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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fundamentalismu a islamismu.28  

Teroristické úroky islámských radikálů, jenž za sebou mají desítky a stovky mrtvých, 

zvedly  v  celé  Evropě  vlnu  odporu  vůči  islámu  a  muslimům  jako  celku,  aniž  by  se  blíže 

rozlišovalo, co je ve skutečnosti zlo a co ne. Paušální nenávist vůči čemukoli muslimskému s 

sebou přinesla řadu verbálních ale i jiných útoků vůči tomuto náboženství a komunitě a to i na 

území  České  republiky,  byť  muslimská  komunita  v  České  republice  je  zcela  minoritní.  V 

Česku  žije  přibližně  22  tisíc  muslimů,  což  tvoří  zhruba  0,2  %  celkové  populace.29  I  přesto 

však  lze  říci,  že  nárůst  celkové  averze  vůči  této  komunitě  stoupl  velmi  markantně,  řádově 

určitě o několik desítek procent více než tomu bylo v uplynulých letech.  

Tuto averzi vůči islámu a muslimům lze rozdělit na kritiku islámu jako náboženství, 

jenž je ještě v mezích zákona, útoky vůči tomuto náboženství, které již naplňují příslušnou 

skutkovou podstatu některého z trestných činů v trestním zákoníku, a dále jednání, které jsou 

někde mezi těmito dvěma mantinely.  Islamofobie sama o sobě není a nemůže být trestným 

činem, je to určitý jev, který zde již existuje řadu let stejně jako např. antisemitismus, avšak 

za  poslední  roky  lze  zcela  jistě  vidět  jeho  rapidní  nárůst.  Vzhledem  k  tomu,  že  Česká 

republika má zcela minimální zkušenosti s islámem jako takovým, lze usoudit, že jeho kritika 

na našem území je někdy  až zcela zbytečná. Mnohdy se jedná spíše o snahu se zviditelnit, 

čehož nemálo využívají i současné politické strany. Za zřejmě nejznámější šiřitele 

protiislámských výroků lze označit Tomia Okamuru a jeho politickou stranu Svoboda a přímá 

demokracie  (dále  jen  ,,SPD“),  jenž  však  své  výroky  vždy  limituje  v  mezích  zákona.  Jeho 

kritiku tak lze onačit ještě jako přijatelnou, byť pro někoho již to může být tzv. za hranou, viz 

např.  veřejně  prezentovaný  výrok:  ,,Islámská  ideologie  nemá  nic  společného  se  základními 

hodnotami evropské společnosti, kterými jsou svoboda a demokracie, jelikož těmito 

hodnotami pohrdá. Proto nikdy nedovolíme, aby tady něco tak zrůdného někdy zakořenilo“. 30  

Tento  výrok  lze  z  mého  pohledu  zcela  jistě  označit  jako  islamofobní,  neboť  jednoznačně 

obsahuje prezentování strachu z islámu jako náboženské ideologie a jeho degradaci. Nicméně 

v tomto výroku není možné spatřovat naplnění zákonných znaků trestného činu. Nelze však 

nezmínit  že  Hnutí  svoboda  a  přímá  demokracie  Tomia  Okamury  je  ve  Zprávě  o  projevech 

extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018 vyhodnocena jako 

hlavní a nejvlivnější subjekt v oblasti šíření projevů rasové, etnické či náboženské 

                                                 
28 Fryšták, M., Čep D.: trestněprávní revue, C.H.BECK, číslo 6/2018, str. 139 
29  Ani  v  roce  2018  Česko  nezničí  invaze  islámu.  Domaci.ihned.cz  [online].  [cit  2019-09-01].  Dostupné  z: 
https://domaci.ihned.cz/c1-66006260-ani-v-roce-2018-cesko-neznici-invaze-islamu 
30  Radek  Rozvoral:  Nikdy  nedovolíme,  aby  v  ČR  zakořenila  násilná  a  nenávistná  islámská  ideologie !  Spd.cz 
[online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: https://www.spd.cz/novinky/3508-radek-rozvoral-nikdy-nedovolime-aby-
v-cr-zakorenila nasilna-a-nenavistna-islamska-ideologie 
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nesnášenlivosti.  Ministerstvo  vnitra  ČR  nepovažuje  hnutí  SPD  za  vyloženě  extremistické, 

nicméně jeho projevy řadí do kategorie Projevů předsudečné nenávisti.31 

Kam  až  však  může  islamofobie  dospět  lze  vidět  na  případu  muže,  kterého  pražské 

vrchní  státní  zastupitelství  obžalovalo  z  teroristického  útoku  a  z  vyhrožování  teroristickým 

trestným  činem,  neboť  jednak  nastražil  vzrostlé  stromy  na  koleje  na  Mladoboleslavsku, 

jednak šířil výhrůžné letáky, v nichž předstíral, že je vyznavač džihádu a že plánuje útoky na 

české  občany.  Těmito  činy  pak  chtěl  podnítit  nenávist  k  muslimům.  Jedná  se  historicky  o 

prvního  českého  občana,  který  byl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin  teroristického 

útoku.32  

Jedná-li  se  o  trestněprávní  postih  islamofobních  projevů,  je  na  místě  zdůraznit,  že  i 

tato kategorie projevů může narážet na svobodu projevu a dostat se s ní do přímého rozporu. 

Vyvstává tedy  otázka, kdy jsou islamofobní projevy  ještě pod ochranou  svobody projevu  a 

kdy je třeba na ně již aplikovat normy trestního práva. 

Stejně jako v případě jiných nenávistných projevů je třeba brát na zřetel, že svobodou 

projevu  nesmí  být  zasahováno  do  práv  a  svobod  druhých,  do  bezpečnosti  státu,  veřejné 

bezpečnosti,  do  ochrany  veřejného  zdraví  a  morálky.  Jakmile  jakýkoliv  nenávistný  projev 

dehonestuje určitou skupinu osob nebo jednotlivce, případně pošlapává jejich lidskou 

důstojnost, bude s nejvyšší pravděpodobností na místě již využití prostředků trestního práva 

k dalšímu zamezení takového jednání. Demokratický právní stát nejen že může, ale do konce 

musí takové nenávistné projevy stíhat, resp. trestat. Vždy však je třeba posoudit takový projev 

v celém jeho kontextu, a abychom alespoň hypoteticky mohli hovořit o naplnění všech dalších 

podmínkách  trestní  odpovědnosti,  je  třeba  blíže  zkoumat  zejména  čas  a  místo  projevu, 

dopad projevu na veřejný pořádek a bezpečnost, charakteristiku mluvčího a především 

obsah projevu. Naopak mezi důležité kategorie v zásadě nebude spadat forma projevu (zdali 

jde o mluvený, výtvarný či jiný projev či zda je učiněn v reálném či virtuálním světě).33  

Z mého pohledu bude pro případnou trestní odpovědnost pachatele jako nejzásadnější 

kategorii třeba zvažovat čas a místo projevu, neboť u nenávistných projevů je zcela zásadní, 

kolik  potencionálních  posluchačů  mohl  řečník  svým  projevem  ovlivnit  a  kde  a  kdy 

k takovému  projevu  došlo.  Vždy  je  tedy  třeba  u  těchto  případů  sledovat  tzv.  materiální 

korektiv, resp. společenskou škodlivost trestného činu a rovněž posuzovat zda by omezením 

                                                 
31  Zpráva  o  projevech  extremismu  a  předsudečné  nenávisti  na  území  České  republiky  v  roce  2018 ,  MV  ČR, 
Odbor bezpečnostní politiky, Praha 2019, str. 7 
32 Vrchní soud potvrdil důchodci Baldovi čtyři roky za teroristický útok na vlaky . Irozhlas.cz [online]. [cit 2019-
09-01]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/balda-senior-teroristicky-utok-utok-na-
vlak_1904161114_nkr 
33 Výborný, Š.: Trestněprávní aspekty islamofobních projevů, Státní zastupitelství, 2016, Wolters Kluwer, str. 10 



24 
 

svobody  projevu  nedocházelo  k porušování  tohoto  ústavně  garantovaného  práva.  Zastávám 

tedy  názor,  že  určité  projevy  byť  obsahově  zcela  stejné  nebo  velmi  podobné  mohou  za 

určitých  podmínek  naplnit  skutkovou  podstatu  daného  trestného  činu,  avšak  za  určitých 

podmínek nikoliv.  

Lze  tedy  uzavřít,  že  za  určitých  okolností  i  islamofobní  projevy  mohou  spadat  do 

konceptu  trestných  činů  z nenávisti,  neboť  u  nich  bude  dána  pohnutka  pachatele  nejčastěji 

v podobě nenávisti vůči náboženství, v daném případě vůči islámu. Islamofobní projevy pak 

budou zřejmě nejčastěji páchány verbálně či písemně (ve většině případů pak prostřednictvím 

internetu, ale i např. v průběhu veřejných demonstrací a shromáždění) a z toho důvodu budou 

v praxi nejčastěji postihovány jako trestné činy hanobení národa, rasy, etnické skupiny nebo 

jiné skupiny osob případně jako podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobody, dále pak v menší míře jako omezování svobody vyznání 

či založení nebo podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka či 

projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. 

V rámci tématu islamofobie za zmínku rovněž stojí případ známé pražské advokátky 

JUDr. K. S., která v projevu, který zazněl 7. června 2016 před tureckou ambasádou, na adresu 

tureckého  velvyslance  Ahmeta  Bigaliho  uvedla:  "Proklínám  vás,  proklínám  vás,  proklínám 

vás.  Umřete  dřív,  než  zplodíte  syny,  a  umřete  beze  cti."  Za  toto  byla  Českou  advokátní 

komorou potrestána pokutou ve výši 25.000,- Kč neboť kárný senát České advokátní komory 

dospěl  k  závěru,  že  JUDr.  K.S.  se  kárného  provinění  dopustila,  neboť  způsob,  jakým  na 

veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností 

všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti 

advokátního stavu. Z výše uvedeného je zřejmé, že islamofobní projevy  se tak dostávají do 

kompetence nejen orgánů činných v trestním řízení ale i orgánů zájmové samosprávy. 

 

2.3  Rasově  motivovaná  trestná  činnost  a  trestná  činnost  s extremistickým  

podtextem 

 

Ještě  i  v současné  době  je  možné  se  setkat  velmi  často  s pojmy  rasově  motivovaná 

trestná  činnost  či  trestná  činnost  s extremistickým  podtextem.  Jedná  se  o  pojmy  zažité  pro 

danou  problematiku  již  mnoho  let,  které  však  ne  zcela  jednoznačně  vystihují  tuto  právní 

oblast. Oba pojmy bývají běžně používány jako ekvivalent pojmu trestná činnost z nenávisti, 

ale  není  tomu  tak  zcela  správně  neboť  podrobnějším  výkladem  těchto  pojmů  bychom  měli 
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dospět k závěru, že oba pojmy vymezují užší okruh těchto trestných činů. 

Definice rasově motivované trestné činnosti bývá vymezena jako společensky 

nebezpečné  trestní  jednání,  kterým  pachatel  verbálně,  graficky  nebo  brachiálně  útočí  na 

rasově, národnostní, vyznáním nebo politickým přesvědčením odlišné občany nebo potlačuje 

jejich zaručená práva a svobody pro jejich rasovou, etnickou, národnostní nebo náboženskou 

odlišnost.34 Základním znakem této trestné činnosti je motiv, čímž velmi často bývá rasismus.     

Mezi základní znaky rasově motivovaných trestných činů tak patří:  

- společensky  škodlivé  jednání;  musí  se  jednat  o  čin  škodlivý  pro  společnost,  jehož 

znaky jsou uvedeny v zákoně. Nejedná-li se o trestný čin, může se jednat o přestupek 

podle zákona o některých přestupcích, 

- útok na práva a svobody rasově, etnicky, národnostně nebo nábožensky odlišných 

občanů; jedná se o útok na práva a svobody garantované čl. 1 až 4 LZPS, 

- motiv jednání,  kterým  je rasová, národnostní nebo náboženská zášť; jedná se o 

specifický znak těchto deliktů, který je odlišuje od ostatních a často bývá základním 

znakem skutkové podstaty, 

- protiprávnost jednání; půjde o jednání uvedená v základních nebo kvalifikovaných 

skutkových podstatách jednotlivých trestných činů, u méně závažných jednání přichází 

v úvahu kvalifikace jako přestupek podle zákona o některých přestupcích.35  

Z mého  pohledu  je  výše  uvedená  definice  a  její  výklad  již  překonán  právě  širším 

pojetím trestných činů z nenávisti. Ve svém důsledku bychom pod pojem rasově motivovaná 

trestná činnost mohli pokládat výlučně jednání pachatele, kterým útočí na druhého případně 

na jeho majetek z důvodu odlišné rasy a nikoli již jeho dalších pohnutek. 

Základní formy páchání  rasově motivované trestné činnosti jsou tři a to  forma ústní 

(verbální), vyskytující se v podobě nadávek, vyhrožování, navádění a to zejména u trestných 

činů narušujících soužití lidí v Hlavě desáté, Díl 5, trestního zákoníku.     

Nejzávažnější  formou  jsou  násilné  (brachiální)  útoky,  které  jak  známo  z  minulosti 

mohou skončit i těmi nejzávažnějšími trestnými činy. Právní úprava se v tomto případě týká 

především  Hlavy  první,  Díl  1,  trestné  činy  proti  životu  a  zdraví.  Příkladem  typicky  rasově 

motivovaného  násilného  útoku  může  být  jednání  popsané  v  rozsudku  Městského  soudu  v 

Praze,  sp.  zn.  1  T  10/2014,  kde  se  pachatel  dopustil  toho,  že  ,,........společně  s  doposud 

neztotožněným  spolupachatelem,  dne  2.  11.  2013  v  02.56  hod.,  v  Praze  9  –  Proseku,  ul. 

Vysočanská, během jízdy nočním autobusem linky MHD č. 511, verbálně napadal 

                                                 
34 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 10 
35 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 58 
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poškozeného D. F., a poškozeného T.K., tak, že jim opakovaně nadával do „cikánů“, ptal se 

jich,  kde  vystupují,  že  dostanou  do„držky“  kvůli  tomu,  že  jsou  cikáni,  a  po  vystoupení  ve 

stanici autobusu MHD „Prosek“ k nim přistoupili a dosud neztotožněný spolupachatel udeřil 

pěstí do levé části obličeje poškozeného D.F., což si nevyžádalo žádné zranění, a 

bezprostředně poté si obviněný Š. S. nasadil na ruku tzv. boxera, a rukou sevřenou v pěst a s 

nasazeným kovovým boxerem udeřil T.K. do obličeje, v důsledku čehož došlo k pádu 

poškozeného na zem a ke ztrátě vědomí, což si vyžádalo převoz poškozeného RZS k ošetření 

do Nemocnice Na Bulovce, čímž obviněný S. způsobil poškozenému K. tržně-zhmožděnou ránu 

na hlavě (v čelně-temenní krajině vpravo, v horní části pravého ušního boltce a na levé tváři) 

a otřes mozku s trváním pracovní neschopnosti od 3. 11. 2013 do 18. 11. 2013, kdy ze soudně 

lékařského hlediska je nutné otřes mozku hodnotit jako ublížení  na zdraví a po dobu trvání 

pracovní neschopnosti byl poškozený omezen v obvyklém způsobu života".  

Poslední  forma,  jevící  se  jako  nejméně  závažná,  je  forma  písemná  (grafická).  Půjde 

zejména  o  různá  vyobrazení,  plakáty,  letáky,  nášivky,  vydávání  publikací,  sprejování36  a  v 

současné  době  hlavně  šíření  různých  materiálů  na  internetu  a  sociálních  sítích,  jenž  skýtají 

dostatečnou  anonymitu  a  policie  jen  stěží  dokáže  najít  odpovědnou  osobu.  Pachatelé  se  v 

těchto  případech  dopouštějí  zejména  trestných  činů  proti  lidskosti  upravených  v Hlavě 

třinácté, Díl 1, trestního zákoníku.    

Nutno  podotknout,  že  uvedené  formy  rasově  motivované  trestné  činnosti  se  velmi 

často vykytují propojeně a vzájemně se doplňují, např. násilné útoky bývají často 

doprovázeny  nadávkami  nebo  jim  předchází  výhrůžky,  jen  ojediněle  se  s  nimi  setkáváme 

samostatně37 (viz citace z rozsudku OS Olomouc, sp. zn. 2 T 43/99 - ,, ……… dne 24. 10. 

1998 kolem 0:30 hodin v blízkosti budovy okresního úřadu před několika přítomnými osobami 

bezdůvodně slovně a fyzicky napadl Roma D. Š., a to tak, že jej srazil pěstí na zem, opakovaně 

jej  kopl  do  zad  a  do  břicha  a  nejméně  dvakrát  jej  udeřil  řetězem  přes  záda,  přičemž 

poškozenému  nadával  do  černých  sviní,  černých  cikánů  a  pro  jeho  odlišnou  barvu  pleti  jej 

urážel výkřiky Sieg Heil, White Power, Ku-Klux-Klan. V důsledku tohoto jednání utrpěl D. Š. 

zhmožděniny  hrudníku  a  další  zranění,  pro  která  byl  léčen  a  práce  neschopen  až  do  5.  11. 

1998´´).  

Dle  objektu  trestného  činu  můžeme  rasově  motivované  trestné  činy  členit  na  tři 

skupiny. Nejširší skupinu, kam budou v podstatě spadat všechny trestné činy, tvoří ty, které 

                                                 
36  Např.  Tresty  za  posprejování  HateFree  podniků  jsou  pravomocné.  Tyden.cz  [online].  [cit  2019-09-01]. 
Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/tresty-za-posprejovani-hatefree-podniku-jsou 
pravomocne_435545.html 
37 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 60 
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útočí  proti  ústavnímu  zřízení  a  pořádku  České  republiky  a  základním  zájmům  společnosti. 

Dále  to  budou  trestné  činy  směřující  proti  jednotlivým  skupinovým  zájmům  a  to  zejména 

proti životu a zdraví, proti soužití lidí ve společnosti, proti svobodě a lidské důstojnosti, proti 

majetku a proti lidskosti. A nakonec můžeme trestné činy dělit podle jednotlivých 

konkrétních  zájmů,  vůči  nimž  útočí.  Bude  se  jednat  zejména  o  zájem  na  ochraně  zdraví  a 

života  člověka,  zájem  na  klidném  soužití  lidí  bez  rozdílu  barvy  pleti  nebo  národnosti, 

svobodné rozhodování člověka, ochrana vlastnictví majetku, zájem na rovném postavení lidí 

bez rozdílu rasy, národnosti nebo politického vyznání. Výše uvedené členění odpovídá třídění 

objektů trestných činů na objekt obecný, druhový a individuální.38  

Další  dělení  rasově  motivovaných  trestných  činů,  které  přichází  v  úvahu,  je  členění 

podle objektu napadení a to na trestné činy směřující vůči Romům, kterých bude na našem 

území nejvíce, jelikož jde o nejpočetnější minoritu žijící u nás, na útoky proti Vietnamcům 

jako druhé nejpočetnější menšiny, útoky vůči ostatním etnikům žijícím na našem území a dále 

útoky  proti  obyvatelům  pro  jejich  odlišné  náboženské  vyznání  nebo  pro  to,  že  jsou  bez 

vyznání. Do této skupiny budou spadat zejména útoky proti Židům, většinou půjde o trestné 

činy páchané tiskovinami nebo pomocí internetu 39, méně často pak ničení židovských hrobů     

a  hřbitovů.  Nicméně  např.  v  Německu  jsou  tyto  útoky  páchány  ve  větší  míře  a  nejsou 

výjimkou pokusy o bombové útoky proti synagogám.   

Do  tohoto  dělení  bychom  mohli  zařadit  také  útoky  menšin  žijících  na  našem  území 

vůči  Čechům,  tzv.  obrácený  neboli  černý  rasismus.  Všechny  tyto  útoky  na  jedince  jsou 

často  doprovázeny  útoky  na  jejich  movitý  i  nemovitý  majetek.  Příkladem  tzv.  obráceného 

rasismu může být trestní věc vedená u Okresního soudu v Šumperku, která se dostala až před 

Nejvyšší  soud  ČR,  sp.  zn.  4  Tz  319/2001.  Dva  pachatelé,  Romové,  byli  uznáni  vinnými 

trestným činem ublížení na zdraví dle ust. § 222 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 140/1960 Sb., jehož 

se dopustili tím, že ,,………dne 14. 10. 1999 kolem 2:30 hod. v Š. před vinárnou Disco v H. 

ulici  spolu  již  s  odsouzeným  ml.  M.  O.  jsouce  v  podnapilém  stavu  napadli  společně  rovněž 

podnapilého poškozeného A. L., jehož kopnutím do zad srazili na zem, kde do něj obviněný S. 

D. a odsouzený ml. M. O. kopali a obviněný V. D. jej bil dřevěnou latí, kterou vytrhl z plotu u 

blízkého domu, mimoto mu nadávali, že je bílá kurva a bílá svině a obviněný V.D. nadto, že 

bílým sviním dá stavět nějaký plot, že ho o ně rozbije ………´´.  

                                                 
38 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 18-19, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
39 Např. Za protižidovský text u hrobu Hrůzové dostal radikál Bartoš podmínku . Idnes.cz [online]. [cit 2019-09-
01]. Dostupné z: http://jihlava.idnes.cz/radikal-bartos-dostal-za-text-u-hrobu-hruzove-v-polne-podminku-p7a-
/jihlava zpravy.aspx?c=A161020_140318_jihlava-zpravy_mv 
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Jako synonymum rasově motivované trestné činnosti bývá také uváděn ne zcela přesně 

termín  trestná  činnost  s  extremistickým  podtextem.  Rozumíme  tím  protiprávní  jednání 

páchané v souvislosti s extremismem, působením sekt nebo diváckým násilím, které naplňuje 

znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu  nebo  přestupku.40    Od  této  definice  je  zapotřebí 

odlišovat pojem extremismus. Ten je vykládán různými institucemi odlišně, a tak neexistuje 

jednotná ustálená definice, obdobně jako je tomu u definice trestného činu z nenávisti.   

Obecně lze extremismus vymezit jako odchýlení se od běžných, ustálených norem a 

pravidel  ve  společnosti,  ze  sociologického  hlediska  je  možno  ho  definovat  jako  souhrn 

určitých  sociálně  patologických  jevů  vytvářených  více  či  méně  organizovanými  skupinami 

osob, jejichž členy můžeme označit jako extremisty, a příznivci či sympatizanty těchto 

skupin.41    

Již  neplatný  Pokyn  policejního  prezidenta  č.  16/1995  definoval  extremismus  jako 

verbální, grafické, fyzické a jiné aktivity spojené zpravidla s vyhraněným ideologickým nebo 

jiným kontextem, které vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob s názory výrazně vybočujícími z 

všeobecně uznávaných společenských norem, se zřetelnými prvky netolerance, zejména 

rasové,  náboženské  nebo  jiné  obdobné  nesnášenlivosti,  a  které  útočí  proti  demokratickým 

principům, společenskému uspořádání, životu, zdraví, majetku nebo veřejnému pořádku.  

Znění aktuálně platného a účinného Pokynu policejního prezidenta č. 182/2016 Sb., o 

činnosti na úseku extremismu a terorismu, platného dnem 27. 7. 2016 a účinného dnem 1. 8. 

2016, se mi bohužel nepodařilo získat, když má žádost o zpřístupnění tohoto pokynu podaná 

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím byla odmítnuta s odůvodnění, že se 

jedná výlučně o interní akt a jeho zveřejněním by mohlo dojít k ohrožení práv třetích osob a 

schopnosti  orgánu  činný v  trestním  řízení  předcházet  trestné činnosti,  vyhledávat  nebo 

odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České 

republiky. 

 Jednou z důležitých institucí stanovících výklad pojmu extremismu je rovněž 

Ministerstvo  vnitra.  To  v  rámci  své  koncepční  činnosti  vykládá  pojem  extremismus  jako 

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. Mezi tyto principy patří: 

- úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), 

- svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy), 

                                                 
40 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, ASPI, Praha 2008, str. 14 
41 Marešová, A.: Kriminologické a právní aspekty extremismu, IKSP, Praha 1999, str. 8 
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-  nezměnitelnost  podstatných  náležitostí  demokratického  právního  státu  (čl.  9  odst.  2 

Ústavy), 

- svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), 

- volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), 

- ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy), 

- svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a 

sociálního  původu,  příslušnosti  k  národnosti  nebo  etnické  menšině,  majetku,  rodu 

nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod). 42 

Nejčastěji rozeznáváme  extremismus pravicový  a levicový.  Pravicový  extremismus 

se vyznačuje tím, že:  

- odmítá rovnost 

- jednostranně výše hodnotí vlastní národ, etnikum, atd. 

- zaměřuje se proti skupinám, které se odlišují 

- má v popředí násilí 

- zdůrazňuje roli státu, 

- zaměřuje se proti demokratickému ústavnímu státu  

- nekompromisně vystupuje proti krajní levici  

Naopak levicový extremismus je charakteristický tím, že: 

- deklaruje určitou shodu s demokratickým ústavním státem, ale vyvozuje radikální až 

extremistické důsledky jako je absolutní rovnost všech 

- deklaruje úzké sepětí s ideologiemi jako maoismus, trockismus, stalinismus, 

marxismus-leninismus, anarchismus 

- souhlasí s násilím 

- zdůrazňuje antifašismus43    

Dále je možné rozeznávat extremismus náboženský, ekologický a politický nebo tzv. 

situační. Tzv. situačním extremismem chápeme útoky, jejichž rasový projev je důsledkem a 

doprovodným  jevem  nenadálé  situace  charakteru  slovní  šarvátky,  sporu  či  nedorozumění, 

často pronášených pod vlivem alkoholu. Typickým příkladem jsou tzv. ,,hospodské hádky a 

                                                 
42 Co je extremismus. Mvcr.cz [online]. [cit 2019-10-05]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-
extremismus.aspx 
43 Svoboda, I.: Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu 
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spory“.44   

Pachatelé trestných činů s extremistickým podtextem bývají z psychologického 

hlediska často rozdělovány do následujících kategorií: 

- pachatelé pro zábavu a vzrušení; tzv. zážitkové extremistické násilí, motivem jejich 

jednání je vzrušení z konfliktu se zákonem, členové obvykle následují vůdce, touží po 

obdivu a moci, vůči obětem nemají předsudky ani nenávist, 

- pachatelé vidící sami sebe jako obránce svého světa; cítí ohrožení vlastního světa a 

hodnot, své skutky činí ,,v zájmu dobra“ a majority, brání životní prostor obvykle proti 

příslušníkům minoritní skupiny, 

- pachatelé s životní misí sprovodit zlo ze světa; tzv. misionářské extremistické násilí, 

pachatelé  usilují  o  to,  zbavit  svět  od  určitých  skupin,  osob,  které  vnímají  jako  zlo, 

touží po pomstě, nespokojují se jen s akty vandalismu a zastrašování, 

- pachatelé násilí jako odplaty za jim provedenou křivdu; tzv. odvetné extremistické 

násilí,  pachatelé  reagují  na  zprávu  o  incidentu  namířenou  proti  příslušníkům  jeho 

vlastní skupiny (pravdivost zprávy je nezajímá), jsou hnáni touhou po pomstě.45  

V  souvislosti  s  výše  uvedeným  dělením  pachatelů  se  z  psychologického  hlediska 

nabízí i dělení příčin existence extremismu. Z hlediska kriminologického se jedná o 

následující teorie:  

- teorie orientované na společnost; příčiny  existence extremismu jsou spatřovány  ve 

společenském znevýhodnění skupin pohybujících se na okraji společnosti, ve 

slábnoucí úloze společenských institucí,  

- teorie orientované na skupinovou dynamiku; příčiny se hledají ve vlivu sociálních 

skupin a konfliktů mezi nimi (násilí jako prostředek k obhájení skupinových norem, k 

utvrzení identity skupiny, jako důsledek odlišných kulturních vzorců chování v 

různých společenských vrstvách), 

- teorie zaměřené na osobnost pachatele; jedná se o poruchy socializace jedince, ve 

výchovných vlivech.46  

 V  rámci  efektivního  boje  proti  extremismu  a  co  do  nejúčinnějšího  potírání  trestné 

činnosti z nenávisti zastávají někteří autoři názor, že orgány činné v trestním řízení mnohdy 

neaplikují na daný skutek příslušnou skutkovou podstatu trestného činu z nenávisti, neboť se 

                                                 
44 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 118 
45 Spurný, J., Matoušková, I.: Psychologická podpora objasňování a vyšetřování trestných činů s extremistickým  
    podtextem 
46 Spurný, J., Matoušková, I.: Psychologická podpora objasňování a vyšetřování trestných činů s extremistickým  
    podtextem 
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nepodařilo zjistit, že by měl pachatel extremistické názory či nějak jinak inklinoval k nějaké 

extremistické  skupině.47  Jinými  slovy  řečeno,  pachatel  trestného  činu  z  nenávisti  nebývá 

obviněn z trestného činu z nenávisti, byť ho spáchal, avšak z trestného činu jiného, neboť u 

jeho osoby nebyla prokázána souvislost s extremistickým hnutím či extremistickými názory, 

resp. nebyla mu prokázána žádná extremistická minulost.  

 Shora prezentovaný názor považuji za velmi subjektivní a neznám konkrétní případy, 

které mají autoři na mysli. Mám však za to, že příslušné skutkové podstaty trestných činů z 

nenávisti jsou nastaveny tak, že při jejich naplnění není rozhodné, kdo je osoba pachatele, zda 

je  to  příslušník  určitého  extremistického  hnutí  či  nikoliv.  Žádná  ze  skutkových  podstat 

nerozeznává tzv. konkrétní či speciální subjekt, tj. nevyžaduje se žádná specifická vlastnost 

pachatele  či  jeho  zvláštní  postavení.  Zkoumaní  v  rámci  trestního  řízení,  zda  je  pachatel 

příslušníkem nějaké extremistické skupiny či hnutí nebo zda zastává extremistické názory, je 

beze  sporu  na  místě,  ale  z  mého  pohledu  se  v  případě  prokázání  takové  skutečnosti  jedná 

pouze o nepřímé důkazy. Z výše uvedeného a dle mého názoru pak vyplývá, že pachatelem 

trestného činu z nenávisti může být prakticky kdokoli a v rámci dokazování by nemělo být 

stěžejní, zda je či není ,,extremista“. Prokazování jeho inklinace k extremistickým hnutím a 

ideologiím  je  dle  mého  názoru  druhotné,  a  takové  důkazy  jsou  ryze  nepřímé  a  nemohou 

přispět k odpovědi na otázku, zda pachatel trestný čin spáchal či nikoliv. 

 

2.4 Právní mantinely hate crimes v České republice 

 

 Problematika hate crimes, v minulosti spíše označovaná jako rasově motivovaná 

trestná  činnosti  nebo  trestná  činnost  s extremistickým  podtextem,  se  na  území  našeho  státu 

začala  rozmáhat  počátkem  devadesátých  let  minulého  století.  V  období  totality  tento  druh 

kriminality rovněž existoval, nicméně tyto trestné činy byly řazeny mezi trestné činy obecné 

kriminality a nebyl na ně brán zvláštní zřetel. Po pádu komunismu se však otevírá brána do 

střední  a  východní  Evropy,  obyvatelé  cizích  státu  začínají  migrovat  a  usazovat  se  zde,  což 

s sebou samozřejmě přináší určitá úskalí v podobě prvních nenávistně motivovaných 

konfliktů.  Počátkem  druhé  poloviny  devadesátých  let  rasově  motivované  činy,  a  to  nejen 

verbální,  nýbrž  i  násilné,  výrazně  přibývají,  což  samozřejmě  vyžaduje  změnu  a  zpřísnění 

dosavadní právní úpravy a podrobnější sledování těchto deliktů.  

Za pomyslný zlomový rok můžeme v této oblasti považovat rok 1995, kdy 

                                                 
47 Kalibová, K., Houžvová, M., Kaňovská, E.: Předsudečné trestné činy. Příručka pro soudce a státní zástupce,   
IN IUSTITIA, o.p.s., Praha 2017, str. 8 
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Ministerstvo vnitra začíná tuto problematiku cíleně monitorovat a podrobněji se na ni 

soustředit.  Začínají  se  vést  první  statistiky  o  pachatelích  a  obětech  rasově  motivovaných 

trestných činů, statistiky o nárůstu tohoto druhu kriminality, je zřízen speciální policejní útvar 

zaměřující se na tuto trestnou činnost a orgány činné v trestním řízení k těmto trestným činům 

přistupují  jinak,  než-li  v  minulosti.  Vydávají  se  metodické  pokyny  pro  policisty  a  státní 

zástupce, kteří jsou odborně školeni jak co nejdůsledněji a nejrychleji postupovat 

v takovýchto případech a co nejadekvátněji reagovat na související problémy. Jako příklad lze 

uvést Pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zástupce poř. č. 3/1995, kterým se upravují 

podrobnosti postupu státních zastupitelství při postihu trestných činů motivovaných 

národnostní  a  rasovou  nesnášenlivostí,  popřípadě  zaměřených  na  jiné  občany  pro  jejich 

politické přesvědčení nebo náboženské vyznání.  

I přesto, že Pokyn poř. č. 3/1995 je v současné době nahrazen Pokynem obecné povahy 

Nejvyššího  státního  zástupce  poř. č. 8/2009  (s  účinností  od  1.  10. 2010),  kde  je  tato 

problematika blíže upravena pouze v čl. 73 ( ,,státní zástupce při dozoru ve věcech trestných 

činů spáchaných z nenávistné pohnutky spočívající v rasové, národnostní, náboženské a jiné 

nenávisti, popřípadě i trestných činů, kde tato pohnutka znakem skutkové podstaty není, dbá 

na  provedení  všech  úkonů  potřebných  ke  zjištění  pohnutky  pachatele"),  zůstává  povinnost 

státních  zástupců  postupovat  v těchto  případech  co  nejrychleji,  prověřovat,  zda  nedochází 

k průtahům, pečlivě přezkoumávat všechna rozhodnutí a opatření vyšetřovatelů a policejních 

orgánů, dostatečně zjistit pohnutku pachatele a důsledně evidovat jednotlivé trestné činy, tak 

jako v minulosti stejná. Při dohledu věnují státní zástupci zvýšenou pozornost věcem, v nichž 

je  vedeno  trestní  řízení  pro  určené  trestné  činy  a  zjišťují,  zda  byla  věc  odpovídajícím 

způsobem právně posouzena a byly provedeny všechny úkony nezbytné k objasnění pohnutky 

jednání pachatele. 

Z hlediska celkového objemu kriminality není trestná činnost z nenávisti nějak vysoká 

(podíl na celkové kriminalitě v roce 2018 tvořil 0,09 %, v roce 2017 0,08 %) 48, nicméně je 

třeba se jí podrobněji zabývat, jelikož jde o druh kriminality vysoce nebezpečný, pachatelé 

těchto trestných činů bývají často mladí lidé a v rámci této trestné činnosti dochází i k těm 

nejzávažnějším  trestným  činům  proti  životu  a  zdraví  jako  je  vražda  nebo  těžká  újma  na 

zdraví. Právní řád by měl být nastaven tak, aby umožňoval co nejefektivnější postup orgánů 

činných v trestním řízení při vyšetřování těchto trestných činů. Stát by však měl dbát rovněž o 

předcházení  této  trestné  činnosti,  jako  vhodná  prevence  se  jeví  různé  diskuse,  semináře, 

                                                 
48  Zpráva  o  projevech  extremismu  a  předsudečné  nenávisti  na  území  České  republiky  v  roce  2018 ,  MV  ČR, 
Odbor bezpečnostní politiky, Praha 2019, str. 19 
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besedy  s  příslušníky  etnických  menšin,  poradny,  použití  represivních nástrojů  by  mělo 

nastoupit až v případě, kdy preventivní nástroje selhávají. Pokud se však již určitá represivní 

opatření použijí, jejich použití by mělo být důsledné a základem by měl být kvalitní právní 

rámec. 

Celkový  počet  trestných  činů  s  extremistickým  podtextem  zaevidovaných  na  území 

ČR v letech 2006 až 2018: 

 

 

Rok 

 

Zaevidováno TČ 

 
Podíl na celkové 
kriminalitě (%) 

 

Objasněno TČ 

 
Stíháno a 

vyšetřováno 
osob 

2006 248 0,07 196 242 

2007 196 0,05 119 181 

2008 217 0,06 126 195 

2009 265 0,08 186 293 

2010 252 0,08 168 231 

2011 238 0,08 157 246 

2012 173 0,06 116 208 

2013 211 0,06 144 198 

2014 201 0,07 132 157 

2015 175 0,07 114 154 
2016 143 0,07 99 x 
2017 153 0,08 102 132 
2018 179 0,09 107 136 

Zdroj: PČR, 2018 

 

Nutno  zmínit  také  roli  zákonodárce,  jehož  tendence  prohloubit  ochranu  menšin  na 

našem území se promítla  např.  přijetím   zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin. Tento zákon garantuje příslušníkům národnostních menšin základní 

práva  jako  např.  právo  na  jejich  sdružování,  právo  účasti  na  řešení  záležitostí  týkajících  se 

národnostní menšiny, právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny, právo 

na  vícejazyčné  názvy  a  označení  apod.  Zákon  rovněž  přináší  definici  národnostní  menšiny. 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona se jí rozumí  společenství občanů České republiky 

žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 

společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 

obyvatelstva    a  zároveň  projevují    vůli  být  považováni  za  národnostní  menšinu  za  účelem 
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společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka, kultury a zároveň za účelem 

vyjádření  a  ochrany  zájmů  jejich  společenství,  které  se  historicky  utvořilo.  Příslušníkem 

národnostní menšiny je také občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti 

a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se 

hlásí ke stejné národnosti.  

Tato definice upravená výše zmíněným zákonem, je do jisté míry přínosem, nicméně 

dostává se do rozporu s článkem 3 odst. 2  LZPS, kde je zaručeno právo každého svobodně 

rozhodovat o své národnosti. To znamená, že i občan, který se nijak neodlišuje od majority, 

se  může  rozhodnout,  že  chce  patřit  k  určité  národnostní  menšině.  Pokud  však  vezmeme  v 

úvahu definici menšiny dle zákona č. 273/2001 Sb., pak by práva osob, které se sice dle této 

definice neodlišují od většiny, ale sami se cítí být menšinou tak, jak jim to umožňuje LZPS, 

zůstala  neupravena.  I  přes  tento  rozpor  hodnotíme  přijetí  výše  uvedeného  zákona  spolu  s 

definicí národnostní menšiny pozitivně.49  

Stejně kladně lze hodnotit schválení zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 

o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon). 

Jako zcela zásadní přínos pro posílení ochrany  menšin v českém právním řádu lze 

hodnotit  přijetí  zákona  č.  45/2013  Sb.,  o  obětech  trestných  činů  a  o  změně  některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů). Tento zákon není sice mířen cíleně na ochranu obětí 

hate crimes, avšak tyto oběti považuje jako tzv. zvlášť zranitelné oběti.  

Tento zákon považuje za oběť trestného činu fyzickou osobu, které bylo nebo mělo 

být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na 

jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, 

považuje  se  za  oběť  též  její  příbuzný  v  pokolení  přímém,  sourozenec,  osvojenec,  osvojitel, 

manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.50  

Zároveň  pak  tento  zákon  zavádí  pojem  tzv.  zvlášť  zranitelné  oběti,  za  kterou  se 

považuje  při  splnění  shora  uvedených  podmínek,  mimo  jiné,  oběť  trestného  činu,  který 

zahrnoval  násilí  či  pohrůžku  násilím,  jestliže  je  v  konkrétním  případě  zvýšené  nebezpečí 

způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost se vyjadřovat, 

životní  situaci,  v  níž  se  nachází  nebo  s  ohledem  na  vztah  k  osobě  podezřelé  ze  spáchání 

                                                 
49 Štěchová, M.: Právní ochrana etnických menšin v ČR, IKSP, Praha 2002 
50 § 2 odst. 2, 3 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
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trestného činu nebo závislost na ní.51  

Zákon o obětech trestných činů pak stojí mimo jiné na jedné ze základních zásad, dle 

které oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, 

pohlaví,  sexuální  orientaci,  věk,  zdravotní  postižení,  náboženské  vyznání,  víru  či  světový 

názor. Oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-

li tento zákon jinak.52 

Zákon  o  obětech  trestných  činů  pak  poskytuje  těmto  obětem  celou  řadu práv,  jenž 

mohou, ale nemusí využít. Jedná se např. o: 

- možnost žádat o zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou označila za pachatele, s 

osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede,  

- právo žádat, aby oběť byla vyslechnuta v přípravném řízení osobou stejného nebo 

opačného pohlaví,  

- právo na doprovod důvěrníkem k úkonům trestního řízení,  

- právo v kterémkoli stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl 

spáchaný trestný čin na její dosavadní život  

- právo na peněžitou pomoc.  

Podrobněji jsou pak upravena rovněž práva tzv. zvlášť zranitelných obětí, u kterých 

je  např.  zakotvena  možnost  žádat  v  případě  potřeby  tlumočníka  stejného  nebo  opačného 

pohlaví,  dále  povinnost  orgánů  činných  v  trestním  řízení  vyslýchat  zvlášť  zranitelnou  oběť 

obzvláště citlivě a je-li to možné, provádět tyto výslechy osobou k tomu proškolenou a to tak, 

aby výslech nemusel již být opakován. 

Lze  shrnout,  že  zákon  o  obětech  trestných  činů  velmi  výrazně  posiluje  postavení 

nejen  obětí  trestných  činů  z  nenávisti,  a  dává  jim  poměrně  širokou  škálu  práv  a  možností, 

které pokud chtějí, mohou bezplatně využít. Důležitým faktem pak je, že tento zákon ve shora 

citovaných ustanoveních velmi podrobně specifikuje jednotlivé charakteristické rysy a 

vlastnosti potencionálních obětí, které do značné míry přesahují příslušná ustanovení trestního 

zákoníku chránící právě oběti trestných činů z nenávisti. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 § 2 odst. 4 písm. d) zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
52 § 3 odst. 3 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
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3. Rozbor platné trestněprávní úpravy  
 
3.1 Ústavněprávní základ 
 
 Již v Preambuli Ústavy České republiky jako základního a nejvyššího zákona je Česká 

republika charakterizována jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů, čímž je nepřímo 

zaručena i rovnost menšinám žijícím na našem území. Může se sice zdát, že úvodní 

ustanovení  zákona  č.  1/1993  Sb.,  nejsou  právně  závazná,  opak  je  však pravdou.  Preambule 

Ústavy stejně jako její další články je právně závazná a skýtá obecný rámec práv a povinností 

občanů našeho státu. Jednotlivé zákony vycházejí z těchto obecných principů a dále rozvádějí 

konkrétní práva a povinnosti v rámci té které oblasti práva. Za hlavní ustanovení považuji po 

tzv. euronovele čl. 10 Ústavy, na základě kterého se součástí českého právního řádu stávají 

vyhlášené  a  ratifikované  mezinárodní  smlouvy,  kam  budou  určitě  spadat  i  mezinárodní 

smlouvy  týkající  se  problematiky  rasismu  a  diskriminace.  Oblast  mezinárodních  smluv  a 

mezinárodních  organizací  je  rozebrána  v kapitole  sedmé.  Dále  bych  zmínil  čl.  96  Ústavy, 

který zaručuje stejná práva v rámci řízení před soudy. Jedná se zde o obecnou zásadu zákazu 

diskriminace, která se vztahuje na osoby jako účastníky řízení při jednání před soudy jakékoli 

instance, bez ohledu zda jde o řízení občanskoprávní, trestní nebo správní.53 

 Součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod, která v čl. 3 odst. 1 

zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní  nebo  etnické  menšině,  majetku,  rodu  nebo  jiného  postavení  a  dále  právo 

každého  rozhodovat  o  své  národnosti.  Toto  právo  tak  zaručuje  každému  člověku  svobodně     

a bez nátlaku přihlásit se k jakékoli národnosti a zároveň zakazuje jakýkoli nátlak státní moci    

i  všech  dalších  subjektů  při  této  volbě.  Samostatně  jsou  upravena  práva  národnostních  a 

etnických menšin v hlavě třetí LZPS, kde bych zdůraznil zejména, že příslušnost ke kterékoli 

národnostní  nebo  etnické  menšině  nesmí  být  nikomu  na  újmu.  Výše  uvedené  články  LZPS 

tvoří  opět  obsah  zásady  zákazu  diskriminace  a  zásady  rovnosti,  což  jsou  dva  základní 

principy, na kterých je, mimo jiné, postaven současný právní řád ČR. Na těchto zásadách jsou 

také  postaveny  všechny  demokratické  právní  řády  a  rovněž  se  s nimi  setkáváme  v četných 

mezinárodních  smlouvách  upravujících  danou  problematiku.  Z hlediska  ústavních  práv  a 

svobod souvisejí s daným tématem rovněž práva osob shromažďovat se a sdružovat se, obě 

                                                 
53 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 21, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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zakotvena  v LZPS.  Jedná  se  o  ústavně  zaručená  práva  a  svobody,  které  stát  garantuje 

každému bez rozdílu, tj. jak fyzickým tak právnickým osobám, cizincům a komukoliv jinému. 

Tato práva však bývají  často zneužita extremistickými skupinami  prostřednictvím pochodů, 

demonstrací  nebo  pořádáním  jiných  podobných  akcí  k propagaci  svých  myšlenek  a  názorů, 

které se neslučují s demokratickým právním řádem, a které jsou s ním v rozporu.54   

 Právo  pokojně  se  shromažďovat,  zaručeno  v čl.  19  odst.  1  LZPS,  je  podrobněji 

provedeno zákonem o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb. V ust. § 10 zákona o 

shromažďování je toto právo omezeno mimo jiné  z důvodu, pokud by  oznámený účel 

shromáždění směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob 

pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a 

sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.  

Omezit  řádně  svolané  shromáždění  z výše  uvedeného  důvodu  bývá  velmi  složité, 

jelikož se nedaří zcela jasně prokázat, že účel shromáždění směřuje k jinému účelu, než ke 

kterému  je  ohlášen.  Tento  problém  řešili  např.  v roce  2007  úředníci  pražského  magistrátu 

v souvislosti s plánovaným pochodem pravicových radikálů pražskou židovskou čtvrtí, který 

se nakonec neuskutečnil, když celá věc následně skončila až u Nejvyššího správního soudu. 

Ten mimo jiné ve svém rozhodnutí sp. zn.  8 As 7/2008, uvedl, že  ,,Zákaz shromáždění lze 

odůvodnit jeho skutečným účelem, odlišným od oznámeného, naplňuje-li podmínky zákazu ve 

smyslu  §  10  odst.  1  zákona  č.  84/1990  Sb.,  o  právu  shromažďovacím.  Zákaz  shromáždění, 

který dovozuje jeho účel pouze z charakteristiky svolavatele shromáždění a určitým způsobem 

významného  místa  a  data/času  shromáždění,  se  musí  opírat  o  logickou,  uzavřenou  a  ničím 

nenarušenou soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou 

vyvráceny jinými důkazy svědčícími o opaku a jsou v takovém vztahu k účelu shromáždění, že 

z nich je možno dovodit právě jediný závěr".55  

 Za zmínku dále stojí i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 51/2007, 

dle  kterého  ,,K  omezení  shromažďovacího  práva  může  dojít  pouze  výjimečně,  za  podmínek 

stanovených shromažďovacím zákonem (§ 10 zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím),  a  zejména  v  případě  konfliktu  s  ústavním  pořádkem  chráněný  mi  právy 

třetích osob. Takový konflikt je třeba vždy řešit za použití principu proporcionality, přičemž 

zákaz  shromáždění  představuje  krajní  způsob  řešení.  Správní  orgán  může  odůvodnit  zákaz 

                                                 
54 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 21-22, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
55 Rozsudek NSS ČR, sp. zn. 8 As 7/2008 
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shromáždění jeho nedovoleným účelem, byť i odlišným od oznámeného, svůj závěr však musí 

prokázat a nese odpovídající důkazní břemeno".56  

 Z  mého  pohledu  se  ve  shora  uvedených  dvou  případech  jedná  o  dvě  průlomová 

rozhodnutí  k  dané  problematice,  kdy  územní  samospráva  resp.  následně  obecné  soudy  se 

důkladněji  zaobíraly  skutečným  účelem  jinak  řádně  nahlášeného  shromáždění.  I  přesto,  že 

tato problematika se dotýká spíše práva ústavního a správního, zmiňuji se o ní, jelikož právě 

v souvislosti s pochody a manifestacemi extremistů a pravicových radikálů bývá často 

páchána  trestná  činnost  z  nenávisti.  Lze  si  rovněž  představit,  že  svolavatelé  takovýchto 

demonstrací  by  za  určitých  okolností  mohli  být  odpovědni  např.  za  trestný  čin  hanobení 

národa,  rasy,  etnické nebo jiné skupiny  osob  či  podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod. Zejména z ust. § 10 zákona o shromáždění je zřejmé, 

že zákonodárce se tímto ustanovením snažil předcházet právě páchání trestných činů 

z nenávisti, když zde vymezený nelegální účel takového shromáždění koresponduje do značné 

míry s definicí zločinu z nenávisti. 

 Právo svobodně se sdružovat, garantováno LZPS v čl. 20 odst. 1, je rovněž 

podrobněji upraveno zákonem. Do konce roku 2013 tímto zákonem byl zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, počínaje rokem 2014 je tímto zákonem zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, který tzv. sdružení přejmenovává nově na spolky jakožto právnické osoby.  

 Právo  svobodně  se  sdružovat  bylo  předmětem  rozhodování  Nejvyššího  správního 

soudu  v jeho  rozhodnutí  ze  dne  28.  8.  2009,  sp.  zn.  7  As  29/2008,  ve  kterém  se  jednalo  o 

rozpuštění Komunistického svazu mládeže. V této věci Městský soud v Praze rozsudkem ze 

dne 19. 3. 2008, č. j. 9 Ca 138/2006 – 67 zamítl žalobu Komunistického svazu mládeže, o. s. 

proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 10. 2006, č. j. VS-6590/SDR/1-2006, kterým 

byl Komunistický svaz mládeže podle ust. § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 83/1990 Sb., zákon 

o sdružování, rozpuštěn.   

Na  základě  podané  kasační  stížnosti  o  celé  věci  rozhodoval  Nejvyšší  správní  soud, 

který stanovil pro možné rozpuštění sdružení tři základní kritéria:  

a) zda zásah byl stanoven na základě zákona,  

b) zda zásah sledoval legitimní zájem,  

c) zda byl zásah v demokratické společnosti nezbytný.  

Důvody  pro  ospravedlnění  zásahu  do  svobody  sdružovací  musí  být  relevantní  a 

dostatečné. Nezbytnost zásahu pak vyžaduje, aby odpovídal naléhavé společenské potřebě a 

                                                 
56 Rozsudek NSS ČR, sp. zn. 8 As 51/2007 
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byl přiměřený sledovaným legitimním zájmům, tj. zájmům uvedeným v čl. 11 odst. 2 Úmluvy 

a  v  čl.  20  odst.  3  Listiny.  Při  posuzování  přiměřenosti  zásahu  je  třeba  posoudit  povahu  a 

tvrdost uložených opatření. Zákaz sdružení by měl být krajním opatřením, ale orgány veřejné 

moci  s  ním  nemusí  čekat  až  do  chvíle,  kdy sdružení  začne  podnikat  konkrétní  kroky 

neslučitelné s demokratickými principy. V této souvislosti lze poukázat na nález Ústavního 

soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn.  Pl. ÚS 83/06, publikovaný  pod  č. 116/2008 Sb., v němž 

Ústavní  soud  označil  princip  přiměřenosti  za  jeden  z  esenciálních  znaků  demokratického 

právního státu, který zejména předpokládá, že opatření omezující základní práva či svobody 

nesmějí  svými  negativními  důsledky  přesáhnout  klady,  které  představuje  veřejný  zájem  na 

těchto opatřeních (viz bod 184 citovaného nálezu).  

Nejvyšší správní soud ve shora citovaném rozhodnutí rovněž vyslovil právní názor, že 

si s ohledem na historickou zkušenost našeho státu uvědomuje společenskou citlivost hlásání 

myšlenek vycházejících z komunistické ideologie. Avšak tabuizace kontroverzních, 

provokativních, extrémních a společensky citlivých témat a zákaz hlásání názorů, které zjevně 

vybočují  z  hlavního  proudu  současného  politického  myšlení  a  případně  propagují  zásadní 

změny společenských poměrů, které mají případně za určitých okolností být dosaženy násilím 

či „revolucí“ (k nim lze jistě zařadit i ideologickou platformu „klasického“ komunistického 

hnutí, k níž se hlásí i stěžovatel), může vést postupně k omezení či úplnému potlačení veřejné 

diskuze  o  těchto  tématech,  přičemž  právě veřejná  diskuze  výrazně  podporuje  svobodné 

utváření názorů a přispívá k pochopení vlastní historie a vyvarování se dřívějších chyb. Co 

největší bohatost diskuze o věcech veřejných by měla být státní mocí regulována jen v míře 

nezbytně  nutné.  Proti  takto  extrémním  názorům  a  sdružením  založeným  k  jejich  šíření  lze 

proto  cestou  administrativní  represe  zasáhnout  až  tehdy,  vznikne-li  nikoli  jen  hypotetické 

nebezpečí, že uvedené extrémní názory či jejich důsledky mohou začít být skutečně 

prosazovány  a  realizovány.  Zůstanou-li  však  v  rovině  pokojných  diskusí,  byť  po  obsahové 

stránce třeba i velmi extrémních, není zásadně k jejich administrativnímu potlačování 

důvodu. Je zřejmé, že mezi hlásáním extrémních názorů a jejich prosazováním a 

uskutečňováním  existuje  nezřídka  jen  velmi  tenká  a  nezřetelná  dělící  linie.  Vzhledem  k 

základní roli, jakou svoboda sdružovací, a s ní spojená svoboda projevu, v pluralitní 

společnosti hrají, však může administrativní represe v těchto hraničních případech nastoupit 

teprve tehdy, je-li možno se rozumně domnívat, že nepřikročení k zásahu by již 
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pravděpodobně  vedlo  k  reálnému  ohrožení  práv  a  svobod  občanů  či  hodnot,  na  nichž  je 

demokratický právní stát založen.57 

 Avšak stejně jako právo shromažďovací, i právo sdružovat se je za určitých okolností 

zákonem  omezeno. Jedním  z důvodů,  jak  je  udává  ust.  §  145  zák.  č.  89/2012  Sb.,  je zákaz 

založení právnické osoby, jejímž cílem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle 

nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem popření nebo omezení osobních, 

politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo 

jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení; rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti; podpora násilí.  I zde je tedy patrná snaha zákonodárce o projevení  obecné 

zásady zákazu diskriminace. V nynější době to jsou tedy soudy, které mají v rámci registrace 

jednotlivých  spolků  nelehký  úkol  odhalit  pravý  účel  toho  kterého  spolku  a  musí  mít  na 

paměti,  stejně  jako  obecní  úřady  při  povolování  shromáždění,  že  se  jedná  o  práva  ústavně 

zaručená a stát musí dbát o jejich ochranu. 

 Při  uplatňování  zmíněných  omezení  obou  ústavních  práv  stát  musí  postupovat  tak, 

aby  tato  ústavně  zaručená  práva  nebyla  osobám  odnímána  bez  zjevného  důvodu  a  musí 

respektovat, že jak právo svobodně se sdružovat, tak právo svobodně se shromažďovat, slouží 

k rozvoji a fungování svobodné demokratické společnosti a právního státu.  

V souvislosti s touto kapitolu nemohu alespoň stručně nezmínit zřejmě jeden z prvních 

a  zcela  jistě  naprosto  přelomových  rozsudků  týkající  se  rozpuštění  politické  strany,  a  sice 

Dělnické strany. Jedná se o rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. 2. 2010, sp. 

zn. Pst 1/2009, kterým byla ve výroku I. Politická strana Dělnická strana rozpuštěna. Závěry 

tohoto  rozsudku  byly  následně  potvrzeny  i  v  usnesení  Ústavního  soudu  ČR  ze  dne  27.  5. 

2010,  sp.  zn.  Pl.  ÚS  13/10,  když  Dělnická  strany  využila  možnosti  následného  přezkumu 

rozhodnutí  NSS  ČR  Ústavním  soudem  ČR.  Podle  čl.  87  odst.  1  písm.  j)  Ústavy  České 

republiky  a  podle  §  73  odst.  1  zákona  č.  182/1993  Sb.,  o  Ústavním  soudu,  je  oprávněna 

politická strana podat návrh Ústavnímu soudu, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění 

není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Dělnická strana takový návrh podala dne 15. 

března 2010. S tímto návrhem se podle § 79 odst. 1 věty druhé zákona o Ústavním soudu pojil 

odkladný  účinek,  takže  po  dobu  řízení  před  Ústavním  soudem  nebylo  možno  napadený 

rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  vykonat.  Ukončením  řízení  před  Ústavním  soudem, 

resp. doručením usnesení účastníkům řízení odkladný  účinek pomíjí a  rozsudek Nejvyššího 

správního  soudu  se  stane  vykonatelným.  Rozhodnutí  o  rozpuštění  politické  strany  jsou  v 
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demokratických státech poměrně raritní a jak uvedeno výše, i v České republice se jedná o 

jedno z prvních rozhodnutí tohoto druhu.   

Nelze však nezmínit, že první pokus vlády o rozpuštění Dělnické strany nevyšel, když 

rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008, byl návrh na 

její rozpuštění zamítnut. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí lze pak shrnout, že opírá-li se návrh 

na rozpuštění politické strany pouze o tvrzený rozpor činnosti strany s § 4 zákona č. 424/1991 

Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, neuplatní se na řízení před 

Nejvyšším správním soudem ochranná lhůta stanovená § 15 odst. 2 větou první téhož zákona. 

Navrhovatel nese v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní. Nejvyšší správní soud je přes formální neexistenci dispoziční zásady vázán rozsahem 

návrhu,  s  výjimkou  např.  posouzení  skutečností,  které  vyjdou  najevo  až  při  projednávání 

návrhu.  Politickou  stranu  lze  rozpustit  pouze  za  kumulativního  splnění  čtyř  podmínek:  1) 

zjištěné chování politické strany je protiprávní (§ 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v 

politických  stranách  a  v  politických  hnutích),  2)  je  přičitatelné  dané  politické  straně,  3) 

představuje  dostatečně  bezprostřední  hrozbu  pro  demokratický  právní  stát  a  4)  zamýšlený 

zásah je přiměřený sledovanému cíli, tj. nenarušuje princip proporcionality mezi omezením 

práva  sdružovat  se  v  politických  stranách  a  zájmem  společnosti  na  ochraně  jiných  hodnot. 

Těmito hodnotami jsou zejména zájem na bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti a veřejném 

pořádku, předcházení trestným činům nebo ochrana práv a svobod druhých.58       

 Naopak z odůvodnění rozsudku NSS ČR sp. zn. Pst 1/2009, kterým na druhý pokus 

došlo  k rozpuštění  Dělnické  strany,  je  možné  vyvodit,  že  soud  shledal  Dělnickou  stranu  na 

základě provedených důkazů a rovněž na základě jejího programu jako populistickou, 

xenofobní, homofobní, šovinistickou s vykazujícími rasistickými rysy. NSS dále konstatoval, 

že  Dělnická  strana  přisuzuje  určitým  sociálním  skupinám  definovaným  na  základě  etnické 

příslušnosti (Romové, Vietnamci) negativní charakteristiky, velmi častá je protirómská 

rétorika Dělnické strany. Neméně časté byly dle názoru soudu programové body týkající se 

homosexuality  označované  za  pohlavní  deviaci  a  její  postavení  mimo  zákon.  Jako  zcela 

jednoznačně  rasistické  označil  NSS  vyvolávání  obav  z  imigrantů  a  osob  jiné  barvy  pleti  a 

vyvolávání  negativních  pocitů  vůči  nim  a  to  zejména  prostřednictvím  periodik,  viz  např. 

citace programu Dělnické strany: „zavedení určování národnosti obyvatel republiky a jejího 

potvrzení do rodných a křestních listů, rovněž i občanského průkazu. V tomto smyslu je třeba 

změnit Ústavu ČR.“; dále požadavek, podle něhož „lidé bez státní příslušnosti budou 
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vyloučeni ze všech státních podpor a dotací. Nechceme být „žumpou Evropy“ a zemí plnou 

imigrantů, přistěhovalců ze států bývalého Sovětského svazu, Balkánu, Asie, Dálného východu 

apod. Požadujeme zrušení přistěhovaleckých táborů a zrušení všech podpor pro 

přistěhovalce. Politický azyl či povolení k pobytu může dostat pouze osoba splňující morální 

kvality a odborné znalosti, u níž je předpoklad, že se přizpůsobí národním tradicím a zvykům 

občanů  ČR  a  je  zde  záruka  plné  asimilace  do  většinové  společnosti.“;  požadavek  „zavést 

Zákon o domovském právu. Tím by se velká města zbavovala i tzv. bezdomovců, kteří by byli 

eskortováni do svých domovských obcí, které by měly povinnost se o ně postarat.“; odmítnutí 

„snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň manželství. Žádáme zrušení 

zákona o partnerských vztazích. Aktivity pochybných pseudohumanistů jsou mimořádně 

nebezpečné pro občanský pořádek a přirozený stav společnosti a znamenají postupný morální 

ale i fyzický úpadek lidské společnosti. Pohlavní deviace musí být zcela jednoznačně 

postaveny mimo zákon.“59 

 V  rámci  zhodnocení  programatiky  Dělnické  strany  soud  uzavřel,  že  jak  Dělnická 

strana sama tak její představitelé otevřeně směřují k vyvolávání rasové a sociální 

nesnášenlivosti. Dělnická strana se zobecňujícím a paušalizujícím způsobem vymezuje vůči 

romskému, vietnamskému a židovskému etniku, stejně jako vůči homosexuálům, 

přistěhovalcům  a  obecně  lidem  odlišné  barvy  pleti,  o  nichž  hovoří  vždy  negativně  jako  o 

parazitech, povalečích, nepřizpůsobivých apod. se současným vytvářením dojmu, že se jedná 

o skupiny, které směřují k ovládnutí světa a Evropy, utlačují „bílou slušnou většinu“, žijí na 

její úkor, a tato většina je odsouzena k zániku nebude-li se bránit. NSS zdůrazňuje, že se v 

podání Dělnické strany již nejedná o jinak přípustnou kritiku reálných společenských 

problémů,  ale  o  zcela  neakceptovatelné  vyvolávání  nenávisti.  NSS  proto  uzavřel,  že  cílem 

Dělnické strany je odstranění některých základních náležitostí demokratického právního státu, 

mezi které náleží mj. ochrana základních lidských práv, včetně práv menšin. S tímto závěrem 

souzní  závěr,  že  Dělnická  strana  napadá  samu  podstatu  demokratického  právního  státu, 

protože hovoří-li o boji proti „Systému“, a nutnosti jeho nahrazení modelem národního, resp. 

nacionálního socialismu, v pojetí Dělnické strany, směřuje tím k likvidaci základů 

demokratického právního státu, ve smyslu článku 9 odst. 2 Ústavy nepřípustné.  

 Dílčí  závěr  NSS  je  dále  takový,  že  Dělnická  strana  ve  svém  programu  a  projevech 

navazuje  na  ideologii  německého  nacionálního  socialismu  a  zároveň  je  tento  její  postoj  v 

ideovém souznění s obdobným postojem Národního odporu. NSS po pečlivém vyhodnocení 
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provedených důkazů dospěl k přesvědčení, že personální i ideové propojení Dělnické strany 

s neonacistickým Národním odporem, Autonomními nacionalisty a Resistance Women Unity 

je jednoznačné.  

 Dále  soud  přikročil  k  přezkumu  bezprostřednosti  rizika  ohrožení  demokracie.  Stát 

pochopitelně  může  zabránit  realizaci  politického  projektu,  neslučitelného  se  základnímu 

právními a ústavními principy, ještě dříve, než bude uveden v život konkrétními akty, které 

mohou ohrozit občanský smír a demokratický režim v zemi, musí ovšem existovat skutečné a 

bezprostřední  nebezpečí  ohrožení  demokracie.  Rozpuštění  strany  není  jen  reakcí  na  její 

chování v minulosti, ale je především do budoucna namířeným aktem bránící se demokracie 

proti  reálně  existujícímu  nebezpečí.  Pro  hodnocení  činnosti  politické  strany,  spojené  se 

snahou  získat  úplný  obraz  o  jejích  aktivitách,  může  být  relevantní  i  jednání  této  strany  v 

minulosti.  

 Konečně  pak NSS  zkoumal,  zda  zamýšlený  zásah,  tj.  rozpuštění  této  strany,  je 

přiměřený  sledovanému  cíli,  tzn.  zda  není  narušena  proporcionalita  mezi  omezením  práva 

sdružovat  se  v  politických  stranách  a  zájmem  společnosti  na  ochraně  jiných  hodnot.  V 

souladu  se  zásadou  proporcionality  musí  být  zásah  do  práva  sdružovat  se  v  politických 

stranách přiměřený sledovaným legitimním cílům. V případě návrhu na rozpuštění politické 

strany je proto nutné zkoumat, zda existovaly mírnější prostředky, jichž mohlo být proti dané 

straně  použito,  a  zda  rozpuštění  svým  právním  významem  odpovídá  důvodu,  pro  který  je 

navrhováno, resp. zda je ekvivalentní hodnotě či cíli, které mají být chráněny. Nikoliv každé 

porušení  práva  nebo  ohrožení  právem  chráněných  hodnot  může  vést  k  zásahu  do  práva  na 

sdružování v politických stranách, ale musí se jednat o intenzivní porušení či ohrožení těchto 

hodnot.  Pouze  zájem  na  ochraně  ohrožených  práv,  která  jsou  svojí  hodnotou  srovnatelná  s 

právem sdružovat se v politických stranách, může vyvážit zásah do tohoto práva. NSS neměl 

pochyb, že rozpuštění Dělnické strany není v rozporu ani s kritériem proporcionality tohoto 

zásahu.60 

 Jak  uvedeno  výše,  potvrzení  zákonnosti  a  správnosti  shora citovaného  rozsudku 

Nejvyššího správního soudu potvrdil následně i Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 

27. 5. 2010, když odmítl včas podanou ústavní stížnost Dělnické strany. Dle názoru 

Ústavního soudu Nejvyšší správní soud v rámci řízení zjistil a s tímto závěrem se i ztotožnil, 

že činnost Dělnické strany byla protiprávní. Skutečný program Dělnické strany, projevy jejích 

představitelů a členů, stejně jako projevů, jimž strana poskytuje prostor na shromážděních a 
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ve  stranickém  tisku,  směřují  podle  rozhodnutí  Nejvyššího  správního  soudu  k  vyvolávání 

rasové,  etnické  a  sociální  nesnášenlivosti  a  ve  svém  důsledku  k  omezení  základních  práv  a 

svobod určitých obyvatel ČR a směřovala k potlačení rovnoprávnosti občanů, a to zejména na 

základě  národnostního  klíče  nebo  sexuální  orientace.  Hodnoty  reprezentované  Dělnickou 

stranou lze podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu označit za neslučitelné s hodnotami 

českého právního řádu.61  

 Z výše  citovaných  rozhodnutí  Nejvyššího  správního  soudu  a  Ústavního  soudu  lze 

uzavřít, že činnost Dělnické strany, resp. činnost jednotlivců napojených na Dělnickou stranu, 

v sobě nesla znaky trestné činnosti z nenávisti, což bylo dle mého názoru hlavním 

argumentem  a  důvodem  pro  její  rozpuštění.  Některá  z jejích  prohlášení  či  činností  by  dle 

mého názoru samy o sobě postačili k naplnění znaků příslušné skutkové podstaty a mohla by 

vést  k odsouzení  konkrétního  pachatele,  resp.  dokonce  k odsouzení  konkrétního  pachatele 

vedla.  Nicméně  zcela  nezastávám  názor  jako  oba  soudy  v tom  ohledu,  že  nashromážděný 

důkazní  materiál  byl  dostatečný  pro  rozpuštění  politické  strany,  resp.  že  by  vůbec  v tomto 

ohledu mělo k rozpuštění politické strany dojít. I přesto že NSS i ÚS dospěly k závěru, že DS 

byla personálně propojena s neonacistickými uskupeními jako Národní Odpor apod., s čímž 

mimo  jiné  souhlasím,  stejně  tak  jako  že  její  rétorika  v sobě  obsahovala  snahu  o  rasovou  a 

sociální nesnášenlivost, tak mám i přesto za to, že zde neexistovalo žádné reálné nebezpečí 

ohrožující demokratické principy České republiky. Vede mne k tomu primárně ta skutečnost, 

že Dělnická strana nebyla zastoupena v Parlamentu ČR, její volební preference tomu ani nijak 

nenasvědčovaly, a z mého pohledu se žádným reálným způsobem nemohla podílet na 

přijímání nových zákonů a tím i na možnosti měnit demokratické základy, na kterých Česká 

republika  stojí.  Byla  sice  zastoupena  v několika  málo  obecních  zastupitelstvech,  ale  ve  své 

podstatě neměla žádné faktické možnosti jak ovlivnit politickou situaci v České republice. Jak 

uvedeno výše, pro rozpuštění politické strany zde musí existovat reálné bezprostředně hrozící 

riziko ohrožení demokracie a z mého pohledu toto činnost Dělnické strany zdaleka 

nesplňovala.   

O mém názoru mne pak utvrdilo i rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky 

sp.  zn.  4  Volpp/1/2017  ze  dne  29.  4.  2019,  který  zamítl  návrh  generálního  prokurátora  na 

rozpuštění Ľudové strany Naše Slovensko, která bývá považovaná za obdobu Dělnické strany. 

Jak uvádí Nejvyšší soud SR, rozpuštění politické strany musí být ultima ratio a je třeba hledat 

jiné  méně  závažnější  zásahy  do  fungování  politické  strany.  Zcela  se  ztotožňuji  se  závěrem 
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Nejvyššího soudu SR v tom, že v případě jakýchkoli výroků členů politické strany je na místě 

stíhat konkrétní osoby a nikoli paušálně toto vztahovat na samotnou politickou stranu. Stejně 

tak je ale třeba  respektovat zásadu presumpce neviny  a dokud není o vině konkrétní osoby 

pravomocně rozhodnuto, je třeba ji považovat za nevinou.62  

Mám za to, že návrh na rozpuštění Ľudové strany Naše Slovensko byl po 

argumentační  a  důkazní  stránce  velmi  podobný  českému  návrhu  na  rozpuštění  Dělnické 

strany. Primární rozdíl spatřuji v tom, Ľudová strana Naše Slovensko je na rozdíl od Dělnické 

strany  zastoupena  v Národní  radě  Slovenské  republiky  a  má  na  rozdíl  od  DS  daleko  větší 

možnosti  na  prosazování  změny  či  přijímáno  nových  zákonů,  byť  se  nachází  v opozici.  I 

přesto  však  Nejvyšší  soud  SR vědom  si  této  skutečnosti,  ve  svém  rozhodnutí  uvádí,  že 

slovenská demokracie je schopná se bránit, o čemž svědčí aktuální společenský vývoj a není 

tak třeba přistupovat k tak drastickému rozhodnutí jako je rozpuštění politické strany.  

 

3.2 Charakteristika trestněprávní úpravy 

 

3.2.1. Úloha trestního práva  

 

 Stejně jako při jiných druzích trestné činnosti, tak i v rámci trestné činnosti z nenávisti 

můžeme  říci,  že  trestní  právo  hraje  až  tzv.  druhou  roli  v rámci  ochrany  společnosti  před 

kriminalitou a trestnými činy. Jedná se o zásadu subsidiarity trestní represe. 63 Základem této 

zásady je přístup k použití trestněprávních nástrojů až poté, co selhávají nástroje prevenční. 

Toto  se  uplatní  i  u  hate  crimes,  kde  by  se  měl  klást  důraz  hlavně  na  prevenci  a  snahu 

předcházet těmto trestným činům.  Mezi nejvýznamnější státní prevenční aktivity na poli boje 

proti  hate  crimes  lze  v prvé  řadě  zmínit  jednotlivé  vládní  a  jiné  kampaně  proti  rasismu, 

nenávisti, nesnášenlivosti a intoleranci. Smyslem těchto kampaní, zaměřených především na 

mladé lidi, je zejména oslovit cílové skupiny osob, ukázat jim, že zde stále existuje problém 

rasismu, xenofobie či nesnášenlivosti a samozřejmě podporovat tyto lidi k toleranci 

k menšinám a eliminovat jakékoliv negativní postoje a předsudky. Dále to budou prevenční 

kampaně  na  místní  úrovni  orientované  na  města  s vyšší  mírou  páchané  nenávistné  trestné 

                                                 
62 Stanovisko pre médiá vo veci vedenej na Najvyššom súde pod sp. značkou 4 Volpp/1/2017 . Nsud.sk [online]. 
[cit 2019-09-01]. Dostupné z: https://www.nsud.sk/stanovisko-pre-media-vo-veci-vedenej-na-najvyssom-sude-
pod-sp-znackou-4-volpp12017/ 
63 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo hmotné, Obecná  a Zvláštní část, 2. aktualizované vydání, Linde, Praha     
    2006, str. 132 
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činnosti,  kampaně  zaměřené  na  přijímání  příslušníků  menšin  k Policii  ČR  nebo  aktivity 

v oblasti podpory nestátních neziskových organizací poskytujících právní poradenství 

cizincům a menšinám a rozvíjející vztahy cizinců a jejich komunit s ostatními občany.64   

Za  poslední  dobu  lze  jako  kampaň  zasluhující  si  nejvyšší  pozornost  médií  označit 

iniciativu Hate Free Culture, jenž byla puštěna v roce 2015 Agenturou pro sociální 

začleňování.  Mezi  hlavní  činnosti  této  iniciativy  spadá  zejména  informování  veřejnosti  o 

incidentech  souvisejících  s trestnými  činy  či  projevy  z nenávisti,  vyvracení  tzv.  mýtů  na 

internetu  a  podpora  tolerance  a  dialogu  ve  společnosti.  Jako  prostředky  vedoucí  k naplnění 

cíle jsou využívány různé veřejné debaty či jiné veřejné události a rovněž poměrně netradiční 

vytvoření  tzv.  Hate  Free  Zone,  do  níž  se  mohou  zapojit  restaurace,  bary,  obchody,  kluby, 

divadla  či  další  podniky,  které  chtějí  vyjádřit  svůj  otevřený  a  tolerantní  postoj  vůči  lidem 

nejrůznějšího původu, rasy, vyznání, apod.  Tento projekt získal podporu Úřadu vlády ČR a 

Policejního prezidia ČR.  

V rámci  preventivních  aktivit  je  třeba  zmínit  činnost  Mesiresortní  komise  pro  boj 

s extremismem, rasismem a xenofobií, aktivity Pracovní skupiny Rady vlády ČR pro 

záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR, Pracovní skupiny k problematice 

pravicově extremistických hudebních produkcí a v neposlední řadě institut Vládního 

zmocněnce  pro  lidská  práva,  který  od  roku  1998  každoročně  vypracovává  zprávu  o  stavu 

lidských  práv  v ČR.  Nelze  ani  opomenout  aktivity  v oblasti  vzdělání  a  výchovy  studentů  a 

učitelů v rámci vzdělávacích programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kulturní 

akce pořádané Ministerstvem kultury nebo činnost Komise ministra práce a sociálních věcí 

pro integraci cizinců v rámci působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.65  

Každoročně jsou pak Ministerstvem vnitra, Odborem bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality, vydávány tzv. Koncepce boje proti extremismu, které jsou schvalovány vládou. 

Aktuální Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 vytyčuje sedm hlavních cílů boje 

s extremismem, jenž jsou:  

- Aplikace opatření k postihu nenávistně motivované trestné činnosti na internetu.  

- Aplikace systémových opatření, která napomohou lepšímu rozpoznání a 

prokazování nenávistného motivu u trestné činnosti s extremistickým podtextem 

- Vzdělávací  a  osvětové  aktivity,  jejichž  cílem  je  zajištění  ohleduplného  postupu 

úřadů 

                                                 
64 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 23, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
65 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006, MV ČR, Praha 2007, str. 13-33 
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- Aktivity zaměřené na vyvracení dezinformací a informování veřejnost,  

- Pokračování v aktivitách zaměřených na sociálně vyloučené lokality a na integraci 

cizinců,  

- Pokračování v deradikalizačních aktivitách úřadů v gesci Ministerstva 

spravedlnosti,  

- Kladení důrazu na rizika náboženského extremismu.66  

I Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 se drží původní struktury založené na 

pěti strategických cílech:  

1) Komunikací proti demagogii,  

2) Vědomostí proti totalitářům,  

3) Jednotná protiextremistická platforma,  

4) Odbornost a imunita   

5) Pomoc obětem trestné činnosti.67 

Jedná se zde o snahu co nejvíce informovat širokou veřejnost, proškolovat odpovědné 

subjekty  v  dané  oblasti,  prohlubovat  spolupráci  mezi  jednotlivými  státními  i  nestátními 

subjekty, zajistit efektivní pomoc obětem této trestné činnosti, apod. Jedním z hlavních cílů je 

pak  co  nejúčinnější  zamezení  boje  nenávistným  projevům  na  internetu  a  zejména  pak  co 

nejefektivnější postihování trestné činnosti šířené prostřednictvím internetu a sociálních sítí. 

V této  souvislosti  se  asi  více  než  kde  jinde  dostává  do  rozporu  trestní  právo  s právem  na 

svobodu vyjadřování a se svobodou projevu. Účinnou aplikaci trestněprávních norem 

postihujících  nenávistné  výroky  na  internetu  jsme  však  mohli  vidět  v souvislosti  s kauzou 

Radka  Bangy,  zpěváka  romské  skupiny  GIPSY.CZ,  jenž  se  díky  jeho  negativní  reakci  při 

udílení  cen  Českého  Slavíka  stal  terčem  několika  tisíc  nenávistných  komentářů  a  útoků  na 

sociální síti facebook. Orgány činné v trestním řízení v této kauze ukázaly, že jsou schopny 

účinně postihovat i nenávistné projevy na internetu a zejména že jsou schopny i přes určitou 

anonymitu vyhledat autory těchto komentářů a postavit je před soud. Výše uvedená kauza má 

mimo jiné ještě jiný, velmi pozitivní dopad, a sice do sféry přiznávání náhrady nemajetkové 

újmy  poškozeným.  Za  jeden  z mnoha  nenávistných  příspěvků  na  sociální  síti  facebook  byl 

jeden z pachatelů odsouzen pro přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv 

a svobod člověka dle ust. § 404 tr. zák. Poškozený Banga se v rámci trestního řízení připojil 

s nárokem na náhradu nemajetkové újmy neboť měl za to, že útok, resp. pronesená výhrůžka 

byla  primárně  namířena  proti  němu.  Nalézací  soud  však  Radka  Bangu  jako  poškozeného 

                                                 
66 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018, MV ČR, Praha 2018, str. 3  
67 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018, MV ČR, Praha 2018, str. 3-10 
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k hlavnímu líčení nepřipustil s odůvodněním, že prohlášení pachatele bylo obecné cílené na 

širší  spektrum  obyvatelstva.  S tímto  se  však  poškozený  neztotožnil  a  podal  proti  takovému 

rozhodnutí  ústavní  stížnost,  když  mu  následně  Ústavní  soud  ČR  dal za  pravdu.  Dle  názoru 

Ústavního soudu obecné soudy musí vždy zkoumat, jak se jednotlivý útok projeví v 

individuální  sféře  konkrétního  jedince  (např.  v  důsledku  jeho  ohrožení,  obav,  poškození 

dobrého jména apod.), a nakolik jde pouze o nepřípustnou neadresnou politickou kampaň. 68 

Takovýto názor lze beze sporu kvitovat, neboť i výrokem adresovaným obecně určité skupině 

obyvatel  (menšině)  nebo  jedinci,  resp.  i  výrok,  kterým  pachatel  prokazatelně  vyjadřuje 

sympatie  k určitému  zákonem  zakázanému  hnutí,  avšak  proneseným  v důsledku  určitého 

jednání jedné nebo více osob, kdy je zřejmé že se takový výrok této osoby dotýká, zcela určitě 

může  takovou  osobu  nepřímo  poškodit,  čímž  mám  na  mysli  způsobit  jí  psychickou  újmu 

apod. Proto i v takových případech je na místě, pokud se taková osoba řádně a včas přihlásí se 

svým  nárokem  na  náhradu  škody,  tuto  škodu,  za  předpokladu  jejího  doložení,  v rámci 

meritorního rozhodnutí ve věci přiznat. 

Koncepce boje proti extremismu pro každý nadcházející rok vychází vždy mimo jiné i 

ze  Zprávy  o  extremismu  na  území  České  republiky  za  rok(y)  přecházející.  Každoročním 

zpracovatelem  této  zprávy  je  Ministerstvo  vnitra  a  je  předkládána  vládě,  která  ji  následně 

schvaluje.    Cílem  těchto  každoročních  zpráv  je  monitoring  extremistické  scény  na  území 

České republiky a to jak pravicového tak levicového. Na základě výsledků tohoto 

monitoringu jsou následně přijímány případná opatření k zefektivnění boje proti extremismu.  

Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České 

republiky  v  roce  2018  byla  schválena  usnesením  vlády  ze  dne  29.  dubna  2019  č.  286.  Po 

přečtení této zprávy lze shrnout, že pravicově extremistické hnutí stagnuje a tradiční 

neonacistická scéna se na veřejnosti de facto přestala objevovat. Je nahrazena spíše 

umírněnějšími  uskupeními,  jejichž  činnost  nelze  ve  své  podstatě  označit  za  protizákonnou. 

Jedná  se  spíše  o  xenofobně  populistická  uskupení,  jenž  se  snaží  získat  nové  přívržence 

využívajíc k tomu aktuální palčivá témata jako imigrace, apod.69  

Byť tato uskupení nejsou propojena s extremistickými militanty a oficiálně se 

distancují od totalitních ideologií, hlásají velmi podobné myšlenky. Navenek otevírají jinak 

legitimní  politická  témata  (např.  imigrace),  činí  tak  ovšem  způsoby  a  prostředky,  které 

podněcují  nenávist  k  určitým  skupinám  obyvatel  a  prohlubují  rozdělování  společnosti  a 

                                                 
68 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 3439/17 
69  Zpráva  o  projevech  extremismu  a  předsudečné  nenávisti  na  území  České  republiky  v  roce  2018 ,  MV  ČR, 
Praha 2019, str. 7 
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nedůvěru v demokratické mechanismy. Dokáží daleko účinněji a rychleji mobilizovat 

veřejnost.  Jejich  vliv  na  obsah  a  směřování  veřejné  debaty  i  politická  rozhodnutí  je  s 

tradičními extremisty nesrovnatelný. Demokratické instituce proti těmto subjektům obtížně a 

pomalu hledají obranné mechanismy. 

Pokud shora zmíněné a mnohé další prevenční nástroje a aktivity selhávají a míjí se 

účinkem,  nastupuje  v případě  páchání  trestné  činnosti  subsidiární  úloha  trestního  práva. 

K jednotlivým  nenávistným  deliktům  je  však  třeba  přistupovat  speciálně,  jak  policisté,  tak 

státní zástupci a soudci by měli být školeni pro danou problematiku a samozřejmě důrazně a 

důsledně  se  zabývat  konkrétním  případem  a  adekvátně  potrestat  pachatele.  Jak  vyplývá  ze 

zásady  subsidiarity  trestní  represe,  trest  uložený  soudem  je  tím  nejzazším  prostředkem,  po 

kterém  soudce  sáhne,  až  když  se  všechny  možné  předešlé  nástroje  míjí  svým  účinkem. 

Úkolem každého trestního řízení je nejen náležitě zjistit, zda byl spáchán trestný čin, a je-li 

tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle zákona trest, ale také působit k upevňování 

zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti a k výchově občanů.70  

 

3.2.2. Trestné činy relevantní z hlediska hate crimes 

 

 Ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nalezneme několik 

skutkových podstat trestných činů, které spadají do oblasti trestných činů z nenávisti. Jedná se 

jak o samostatné skutkové podstaty, tak i o kvalifikované skutkové podstaty.  

 Samostatné skutkové podstaty nalezneme v Hlavě X trestního zákoníku, tj. ve skupině 

trestných činů narušujících soužití lidí, a dále v Hlavě XIII, která tvoří skupinu trestných činů 

proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. Kvalifikované skutkové podstaty nalezneme 

v Hlavě I. u trestných činů proti životu a zdraví, v Hlavě II. u trestných činů proti svobodě a 

právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, v Hlavě V. u trestných činů 

proti  majetku,  v  Hlavě  X.  u  trestných  činů  proti  pořádku  ve  věcech  veřejných  a  rovněž  v 

Hlavě XII. u trestných činů vojenských. 

 Na problematiku hate crimes pamatuje i obecná část trestního zákoníku, když v ust. § 

42 písm. b) tr. zák. jako jednu z přitěžujících okolností, ke které soud přihlíží, uvádí, případ, 

pokud pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, 

náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.  

                                                 
70 Jelínek, J.: Trestní právo procesní, Linde, Praha 2007, str. 15 
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 Z tohoto ustanovení vyplývá, že trestným činem z nenávisti může být i jiný trestný čin 

než  ten,  jenž  tzv.  předsudečný  motiv  obsahuje  již  v  základní  nebo  kvalifikované  skutkové 

podstatě. Typicky se bude jednat o přečin výtržnictví dle ust. § 358 tr. zák. nebo přečin rvačky 

dle ust. 158 tr. zák., kterého se pachatelé trestných činů z nenávisti dopouštějí velmi často a 

je-li jim rasový motiv jejich jednání prokázán, lze jako přitěžující okolnost použít pávě shora 

uvedené ust. § 42 písm. b) tr. zák., jenž může mít následně vliv na  výši případného trestu.

 Vzhledem k tomu, že se jedná o demonstrativní výčet přitěžujících okolností, orgánům 

činným  v trestním  řízení  nic  nebrání,  aby  v každém  konkrétním  případě  mohly  jako  jinou 

zvlášť  zavrženíhodnou  pohnutku  aplikovat  i  tu,  která  zde  není  výslovně  uvedena,  např. 

spáchání trestného činu z důvodu nenávisti vůči jiné sexuální orientaci nebo z důvodu 

zařazení do jiné sociální skupiny. Toto si myslím je zcela na místě, neboť již v dnešní době je 

možné  zaznamenat  poměrně  časté  útoky  vůči  homosexuálům  z důvodu  jejich  právě  jiné 

sexuální orientace či útoky vůči bezdomovcům jakožto jiné, odlišné sociální skupiny. 

Postupem času a vývojem společnosti je dosti pravděpodobné, že budou vznikat další skupiny 

obyvatel, resp. menšiny, které mohou být díky své odlišnosti terčem útoků pachatelů 

trestných činů z nenávisti. 

 

3.2.3   Základní skutkové podstaty trestního zákoníku 

 

3.2.3.1 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

 

 Jako první trestný čin z nenávisti je v Hlavě X, Díl 5 tr. zák. ustanovení § 352 (dříve § 

196  zák.  č.  140/1961  Sb.),  trestný  čin  násilí  proti  skupině  obyvatelů  a  proti  jednotlivci. 

Objektem je zde zájem na klidném a nerušeném občanském soužití občanů tak, aby 

nedocházelo  k jeho  narušení  výhružkami  nebo  užitím  násilí.  Definici  občanského  soužití 

trestní zákoník nepodává, tudíž je třeba přihlédnout k ustanovení § 7 zák. č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích. Obecně lze pak občanské soužití vymezit jako soubor pravidel 

chování,  jejichž  zachování  je  podle  názorů  většiny  občanů  a  jejich  přesvědčení  nutnou 

podmínkou  klidného  a  spořádaného  soužití  v daném  místě,  čase  a  situaci.71  Po  subjektivní 

stránce se vyžaduje úmysl.   

Podle  prvního  odstavce  se  tohoto  trestného  činu  dopustí  ten,  kdo  skupině  obyvatelů 

vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu. Skupinou 

                                                 
71 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 88 
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obyvatelů  se  rozumí  tři  a  více  lidí  a  nemusí  se  nijak  odlišovat,  nemusí  jít  o  stejné  státní 

příslušníky  nebo  osoby  stejné  národnosti.  Postačí  prostá  výhružka,  kdy  pachatel  vyhrožuje 

buď usmrcením, čímž se rozumí zbavení lidského života, tzv. biologická smrt mozku, kdy už 

není  možno  obnovit  základní  životní  funkce,  nebo  ublížením  na  zdraví,  čímž  se  myslí 

narušení  takových  tělesných  nebo  i  duševních  funkcí,  které  znesnadňují  obvyklou  činnost        

a život jedince, zpravidla bude třeba lékařského ošetření, a nebo způsobením škody velkého 

rozsahu,  což  je  podle  §  138  odst.  1  tr.  zák.  škoda  nejméně  5 000 000,-  Kč.  Výhrůžka 

ublížením  na  zdraví  může  směřovat  buď  k prostému  ublížení  na  zdraví  nebo  na  základě 

výkladu a minore ad maius i k výhrůžce způsobení těžké újmy na zdraví. Výhružka nemusí 

skutečně vzbudit obavu u toho, komu je určena, nicméně je třeba, aby byla realizovatelná, aby 

tudíž  existovala  možnost  jejího  provedení.  Ten,  komu  je  výhrůžka  adresována,  nemusí  být 

výhružce  osobně  přítomen,  je  tudíž  možno  spáchat  tento  trestný  čin  pomocí  telefonu,  faxu, 

emailu, dopisem, poškozený se však o výhružce musí dozvědět. Výhrůžka může být 

adresována bezprostředně, ale i do budoucna.72 

 Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje 

usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou 

nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo  proto,  že  jsou  skutečně  nebo  domněle  bez  vyznání  je  skutková  podstata  v odstavci 

druhém.  Chráněným  objektem  je  zejména  svoboda  politického  přesvědčení  a  vyznání  a 

rovnost lidí bez ohledu na jejich národnost, rasu či příslušnost k etnické skupině.   

Rozeznává se užití násilí nebo výhružka a to vůči skupině obyvatel nebo jednotlivci. 

Pečlivě  je  třeba  vážit,  zda  jednání  pachatele  směřuje  proti  jednotlivci,  nebo  proti  skupině 

obyvatelů.  Výhrůžka  směřující  podle  svého  doslovného  znění  vůči  jednotlivci  může  být  ve 

skutečnosti  a  podle  svého  smyslu  zaměřena  proti  skupině  osob  a  naopak.  Pro  potvrzení 

skutečného  smyslu  pachatelova  projevu  je  důležitý  poměr  k  napadenému  a  k  celé  skupině 

obyvatelů, pohnutka jeho projevu, předcházející jednání pachatele i osoby či osob, proti nimž 

výhrůžka směřuje, apod.73  

Vymezení  pojmu  ,,užití  násilí“  bylo  ustáleno  judikaturou  a  rozumíme  tím  útok  na 

tělesnou integritu člověka nebo na věc, který však nemusí mít za následek újmu na zdraví. 

Pokud již jednáním pachatele dojde k újmě na zdraví a pachatel tak zrealizuje svou výhružku, 

je třeba případně překvalifikovat čin jako ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 2 písm. e) tr. 

                                                 
72 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 24-25, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
73 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 2993 
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zák.  Pro  tento  případ  je  vyloučen  jednočinný  souběh  výše  uvedených  trestných  činů  (R 

11/1971). Pokud by však při násilném útoku proti skupině obyvatel byla jen některému z nich 

způsobena újma na zdraví, přicházel by v úvahu jednočinný souběh ustanovení § 352 odst. 2 

a § 146 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák.  

Výhrůžka, na rozdíl od prvního odstavce ust. § 352 tr. zák., musí vyvolat u adresáta 

důvodnou  obavu  z jejího  provedení.74  Podle  názoru  Nejvyššího  soudu  ČR  v rozhodnutí  č. 

28/1994  –  II  Sb.  rozh.  tr.,  je  třeba  v každém  konkrétním  případě  přihlédnout  ke  slovnímu 

obsahu  vlastní  výhružky,  k chování  a  vzájemným  vztahům  pachatele  i  poškozeného  v době 

události a zejména ke schopnostem pachatele dostát svých výhružek.   

Slovní spojení ,,příslušnost k etnické skupině“ bylo do skutkové podstaty vloženo až 

novelou zákona č. 134/2002 Sb., s účinností od 1. 7. 2002, a to z důvodu naplnění požadavku 

Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na jejich rasu nebo etnický původ.  

Nejdůležitějším  znakem  skutkové  podstaty  ve  druhém  odstavci  je  pohnutka,  tedy 

důvod, proč vlastně k užití násilí nebo pohrůžce došlo, jaká byla motivace pachatele. Touto 

pohnutkou  je  nenávist  nebo  zášť  vůči  druhým  osobám  pro  jejich  politické  přesvědčení, 

národnost,  příslušnost  k etnické  skupině,  rasu,  vyznání  nebo  to,  že  je/jsou  bez  vyznání. 

Pachatel  tak  bude  většinou  odlišné  národnosti  nebo  vyznání,  není  však  vyloučeno  použití 

tohoto  ustanovení  ani  při  užití  násilí  mezi  osobami  téže  národnosti,  rasy  nebo  stejného 

vyznání. Pomocí jazykového výkladu ustanovení § 352 odst. 2 tr. zák. dojdeme k závěru, že 

pachatel užil násilí nebo výhružek proti skupině obyvatel nebo jednotlivci pro jejich skutečné 

nebo  domnělé  politické  přesvědčení,  národnost,  nebo  rasu,  což  však  neznamená,  že  by 

poškozený musel mít politické přesvědčení nebo národnost odlišnou od pachatele. Skutková 

podstata ve druhém odstavci charakterizuje orientaci napadených osob, nikoli tedy pachatele. 

Pachatelem  trestného  činu  podle  §  352  odst.  2  tr.  zák.  je  tak  i  ten,  kdo  užije  násilí  proti 

někomu právě pro to, že je stejného náboženského vyznání, stejné politické příslušnosti nebo 

stejné národnosti jako pachatel.75  

Násilím či vyhrožováním může pachatel dávat najevo svůj nesouhlas s tím, že 

napadené  osoby  zastávají  totéž  politické  přesvědčení  nebo  vyznání,  jaké  má  on  sám,  resp. 

nesouhlas s tím, že napadené osoby patří do téže rasové či národnostní skupiny jako pachatel 

(protože mu např. vadí některé odlišnosti, jimiž je určitá skupina obyvatel charakterizována). 

                                                 
74 Např. rozsudek NS ČR ze dne 17. 3. 1994, sp. zn. Tzn 57/93 
75 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 26, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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Takový útok může být i prostředkem nepřípustného nátlaku pachatele na napadené osoby, aby 

tyto svoji orientaci v uvedených směrech změnily, resp. aby byly vyřazeny z příslušné 

společenské skupiny. Útoky vedené s uvedenou motivací tedy v konečném důsledku omezují 

svobodu vyznání a přesvědčení napadených osob, možnost svobodné volby jejich národnosti 

a  narušují  rovnost  lidí.76  Pachatel  by  se  mohl  v takovém  případě  dopustit  rovněž  trestného 

činu vydírání dle ust. § 175 tr. zák. 

Zákonodárce se zřejmě snažil tímto ustanovením trestního zákoníku čelit přibývajícím 

nenávistně motivovaným útokům, nicméně nikterak nevyloučil použití tohoto ustanovení i na 

útoky mezi týmiž etnickými skupinami nebo osobami stejného náboženství nebo politického 

přesvědčení. Ustanovení § 352 odst. 2 tr. zák. je zcela určitě účinným a důležitým prvkem pro 

boj s nenávistnou trestnou činností, nicméně nelze jej omezovat pouze a jen na tuto trestnou 

činnost. Tuto skutkovou podstatu je třeba v souladu se zákonem aplikovat na násilné útoky ze 

strany  pachatelů,  kteří  jsou  jedné  rasy,  proti  poškozeným,  kteří  jsou  stejné  rasy.  Aby  bylo 

možno použít toto ustanovení pouze na útoky mezi odlišnými etniky nebo osobami 

s odlišným  náboženským  vyznáním  nebo  politickou  příslušností, bylo  by  zapotřebí,  aby 

pachatel užil násilí nebo výhružek proti skupině  obyvatel nebo jednotlivci pro jejich  ,,jiné“ 

politické přesvědčení nebo pro jejich ,,jinou“ národnost, vyznání nebo rasu, což však v dané 

skutkové  podstatě  není  obsaženo.  Shora  uvedenou  problematikou  se  zabýval  Nejvyšší  soud 

ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 2 Tzn 85/1997 ze dne 9. 10. 1997. Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí správně vyložil skutkovou podstatu tohoto trestného činu a dále obsah pojmu rasa, 

jehož správný výklad a aplikace je pro tento případ významná. V daném případě, ve kterém 

pachatelé  i  poškození  byli  osoby  romského  původu,  okresní  soud  nesprávně  kvalifikoval 

jednání pachatelů jako trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci podle ust. § 196 

odst.  1  tehdejšího  trestního  zákona  s odůvodněním,  že  je  nutno  rozlišovat  tři  velké  rasové 

skupiny a nelze tudíž útok Róma vůči Rómovi klasifikovat jako trestný čin dle ust. § 196 odst. 

2  tehdejšího  trestního  zákona.  Pokud  by  byl  právní  závěr  okresního  soudu  v dané  věci 

akceptován ostatními soudy a orgány činnými v trestním řízení, skutkovou podstatu dle ust. § 

352 odst. 2 tr. zák. by nebylo možné aplikovat na násilné útoky občanů české národnosti vůči 

občanům romského původu, jelikož se v obou dvou případech jedná o příslušníky 

indoevropské rasy.77 
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V lednu  roku  2007  Nejvyšší  soud  ČR  v  rozsudku  sp.  zn.  11  Tdo  1426/2006  dále 

sjednotil výklad skutkové podstaty trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci 

podle ust. § 196 odst. 2 TrZ, když ve svém rozhodnutí stanovil jako závazné, že pro naplnění 

skutkové  podstaty  tohoto  trestného  činu  je  třeba,  aby  politické  přesvědčení,  národnost, 

příslušnost k etnické skupině, atd. představovaly  zcela nebo alespoň z převážné  části důvod 

(pohnutku) pro jednání pachatele. Pokud tedy sice pachatel např. použije násilí vůči 

jednotlivci, ale převažujícím důvodem (pohnutkou) jeho jednání je např. jeho obecná 

tendence k násilí, nebudou po objektivní stránce naplněny znaky skutkové podstaty trestného 

činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 196 odst. 2 TrZ, byť by pachatel 

svůj  násilný  akt  provázel  slovními  projevy  mající  např.  rasový  podtext.  I  za  situace,  kdy 

obviněný provázel použití fyzického násilí resp. výhrůžky ublížením na zdraví, slovním 

projevem ,,bílá svině´´ a z popisu uvedeného skutku nevyplynulo, že by převažujícím důvodem 

(motivem)  jeho  jednání  byla  příslušnost  poškozených  k určité  rase,  resp.  k etnické  skupině, 

nelze jeho jednání kvalifikovat podle § 196 odst. 2 TrZ.78  

Ve  výše  uvedené  zkoumané  věci  NS  ČR  jasně  stanovil,  že  pro  naplnění  skutkové 

postaty trestného  činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 196 odst. 2 

TrZ (nyní § 352 odst. 2 tr. zák.) musí orgány činné v trestním řízení řádně prokázat, co bylo 

tím hlavním nebo alespoň převažujícím důvodem nebo pohnutkou k jednání pachatele. Závěr, 

že jednání pachatele naplňuje skutkovou podstatu trestného činu násilí proti skupině 

obyvatelů  a  proti  jednotlivci  podle  §  352  odst.  2  tr.  zák.  nelze  odůvodnit  pouze  slovními 

projevy  doprovázející  útok,  nýbrž  je  zapotřebí  se  zabývat  skutečným  motivem  jednání,  což 

bude samozřejmě v praxi obtížné. 

Pro úplnost  výkladu skutkové podstaty je  třeba  dodat, že vyznáním se rozumí vztah 

osoby k určitému náboženství, víře nebo církvi. Osoba bez vyznání je pak ta, která jakékoli 

náboženství nebo víru odmítá. Politickým přesvědčením je realizace práva garantovaného čl. 

20 odst. 2 LZPS, jako práva zakládat politické strany a hnutí a sdružovat se v nich. Zákonné 

ochrany  však  používá  jen  takové  politické  přesvědčení  nebo  vyznání,  které  neodporuje 

zákonu a není s ním v rozporu. 

 Ustanovení  §  352  odst.  3  písm.  a)  tr.  zák.  stanoví  jako  trestný  čin  spolčení  nebo 

srocení za účelem spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci podle 

odstavce druhého. Zákonodárce tudíž postavil srocení nebo spolčení, jako formy přípravy, do 

stadia dokonaného trestného činu. Spolčením se rozumí výslovná nebo mlčky učiněná dohoda 
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dvou nebo více osob o budoucím zvlášť závažném úmyslném trestném činu. Směřuje 

k individuálně  určenému  trestnému  činu.  Obsahem  je  pak  buď  budoucí  spolupachatelství, 

organizátorství nebo pomoc. Budoucí trestný čin nemusí být dohodnut do všech podrobností. 

Srocení  je  shluk  alespoň  tří  lidí,  k němuž  došlo  i  bez  výslovné  dohody,  a  rovněž  směřuje 

k individuálně určenému trestnému činu, ke kterému má dojít bezprostředně.79 

 Dle  ust.  §  353  odst.  3  písm.  b)  tr.  zák.  lze  za  trestné  považovat  i  spáchání  činu 

uvedeného  v  odstavci  1  tiskem,  filmem,  rozhlasem,  televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

 Trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci může být velmi často páchán 

v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví dle ust. § 358 tr.  zák. stejně jako s ostatními 

trestnými činy z nenávisti. 

  

3.2.3.2 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 

 

Trestného  činu   hanobení  národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle ust.  §  

355 odst. 1 písm a), b) tr. zák. (dříve § 198 zák. č. 140/1961 Sb,) se dopustí ten, kdo veřejně 

hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro 

jejich  skutečnou  nebo  domnělou  rasu,  příslušnost  k  etnické  skupině,  národnost,  politické 

přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání.  

Tímto trestným činem je chráněn zájem na klidném občanském soužití před veřejným 

hanobením, subjektivní stránka vyžaduje úmysl. Je tak zaručen princip rovnosti jako jedno ze 

základních lidských práv tak, jak ho stanoví čl. 1 a čl. 3 odst. 1 LZPS.    

Podle  §  117  tr.  zák.  je  trestný  čin  spáchán  veřejně,  jestliže  je  spáchán  obsahem 

tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo před nejméně třemi osobami 

současně přítomnými.   

O výkladu pojmů rasa, národ, etnická skupina je pojednáno blíže v kapitole druhé.  

Hanobením rozumíme hrubě urážlivý projev, kterým může dojít k hrubému znevážení, 

potupení nebo zesměšnění národa, jeho jazyka, etnické skupiny nebo rasy, či skupiny obyvatel 

republiky.80 Takovýto projev může být učiněn ústně, tiskem nebo různým vyobrazením a není 

třeba,  aby  projev  měl  u  veřejnosti  úspěch.  Hanobením  je  i  nadávka.  Je  třeba  však  striktně 

                                                 
79 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo hmotné, Obecná a zvláštní část, 2. aktualizované vydání, Linde, Praha   
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odlišovat  konstatování,  která  poukazují  na  určitý  existující  fakt  a  tudíž  se  nebude  jednat  o 

trestný  čin.  Pokud  tedy  někdo  veřejně  prohlásí  o  nějakém  národu  nebo  etniku,  že  jsou 

primitivní  nebo  zaostalí  (např.  některé  kmeny  v Africe),  pak  se  sice  vyjadřuje  negativně, 

nicméně konstatuje pravdivou skutečnost.  

Co  se  týče  pojmu  ,,skupina  osob´´,  je  zde  míněna  jakákoli  skupina,  aniž  by  byla 

konkrétně  teritoriálně  určena  nebo  vymezena.  Nemusí  jít  o  skupinu,  která  je  tvořena  např. 

obyvateli České republiky nebo obyvateli jednoho konkrétního státu, a proto se může jednat 

nejen o osoby, které na území České republiky trvalý pobyt mají, ale rovněž mohou mít trvalý 

pobyt  kdekoli  na  světě.  Toto  ustanovení  tedy  nevyžaduje,  aby  šlo  o  státní  občany  České 

republiky. Příslušnost k jakémukoli státnímu celku zde není významná.81  

 Znakem kvalifikované skutkové podstaty v § 355 odst. 2 písm. a) tr. zák. je, spáchá-li 

pachatel  čin  uvedený  v odstavci  1  nejméně  se  dvěma  osobami.  Nemusí  se  tedy  jednat  o 

organizovanou skupinu lidí, postačí ,,pouhé´´ společné jednání alespoň tří osob. Dle ust. § 355 

odst.  2  písm.  b)  tr.  zák.  lze  za  trestné  považovat  i  spáchání  činu  uvedeného  v  odstavci  1 

tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem. 

Příkladem  hanobení  mohou  být  výrazy  ,,polští  židi´´  a  ,,ostravské  kurvy´´  směřující 

proti obyvatelům Ostravy a židovskému národu, které dle názoru NS ČR v rozhodnutí sp. zn. 

7  Tdo  989/2002  i  názoru  soudů  nižší  instance,  naplňují  skutkovou  podstatu  trestného  činu 

hanobení národa, rasy a přesvědčení dle ust. § 198 odst. 1 TrZ (resp. dle ust. § 355 odst. 1 tr. 

zák.).  Stejně  jak  jsem  uváděl  výše,  nebude  ani  v tomto  případě  záležet  na  tom,  zda  měl 

hanobící projev ohlas na veřejnosti, zda nějakým způsobem pohoršil přítomné lidi či nikoliv. 

Dalším  příkladem  výroku,  jež  naplňuje  skutkovou  podstatu  trestného  činu  hanobení 

národa,  etnické  skupiny,  rasy  a  přesvědčení,  je  mediálně  známý  výrok  bývalého  předsedy 

SPR-RSČ Miroslava Sládka, který při svém projevu v Poslanecké sněmovně pronesl 

následující větu: ,,Cikáni by měli být trestně odpovědni již od narození, protože prakticky to 

už  je  jejich  největší  zločin.´´  Vzhledem  k tomu,  že  poslance  nelze  za  jeho  projevy  na  půdě 

Poslanecké  sněmovny  trestně  stíhat,  byla  Miroslavu  Sládkovi  udělena  pokuta  ze  strany 

mandátového a imunitního výboru.82 

Relativně  nedávným  rozhodnutím  Nejvyššího  soudu  ČR  ze  dne  7.  5.  2014,  sp.  zn.       

7 Tdo 532/2014, bylo odmítnuto dovolání odsouzeného, jenž byl uznán vinným tím, že spolu 

                                                 
81 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3016 
82 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 31, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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s  dalšími  osobami  ,,všichni  obvinění  dne  28.  10.  2012  v  Ch.,  M.,  na  zimním  stadionu  za 

přítomnosti  asi  4  000  diváků  v  průběhu  třetí  třetiny  hokejového  zápasu  mezi  mužstvy  HC 

Piráti Chomutov a HC Bílí tygři Liberec skandovali heslo "mrtvý cikán plave po vodě a to 

patří k přírodě" a na hráče hostujícího mužstva tmavé pleti W. S. po jeho potyčce s domácím 

hráčem  pokřikovali  rasistickou  nadávku  "opice"."    V  tomto  skutku  byl  soudem  shledán 

trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle ust. § 355 odst. 1 písm. 

a), odst. 2 písm. a) tr. zák. Z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v dané věci lze 

vyčíst, že hanobením se rozumí projev, který je hrubě urážlivý a znevažující. Takový projev 

může mít jakoukoli formu. Jde-li o slovní projev, může jít o nadávku, ale i o jiný výrok s hrubě 

urážlivým a znevažujícím vyzněním. Spadá sem i takový výrok, jehož doslovné znění je samo o 

sobě indiferentní a jehož hrubě urážlivá a znevažující povaha vyplývá z okolností, za nichž byl 

pronesen.  Výrok  ve  znění  "mrtvý  cikán  plave  po  vodě  a  to  patří  k  přírodě"  je  výrazem 

očividného  opovržení  jasně  vymezenou  etnickou  skupinou  osob.  Tento  výrok  je  evidentním 

vyjádřením  myšlenky  podřadného  postavení  romského  etnika  a  méněcennosti  života  jeho 

příslušníků. Tato myšlenka je v příkrém rozporu se zásadou rovnosti lidí, jak je tato zásada 

vyjádřena v ustanovení čl. 1 odst. l Ústavy, jímž se Česká republika deklaruje jako 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, a zejména 

pak  v  ustanovení  čl.  l  Listiny  základních  práv  a  svobod,  podle  něhož  lidé  jsou  svobodní  a 

rovní  v  důstojnosti  i  v  právech.  Slovo  "opice"  je  samo  o  sobě  indiferentní,  avšak  bylo-li  v 

posuzovaném případě obsahem pokřiku adresovaného při hokejovém utkání hráči tmavé pleti, 

který se jako hráč hostujícího týmu ocitl v potyčce s protihráčem podporovaným obviněnými 

jako  příznivci  domácího  týmu,  pak  uvedené  slovo  nemohlo  vyznít  jinak  než  jako  hrubě 

urážlivý a znevažující výrok odkazující na rasovou příslušnost adresáta. Za těchto okolností 

nabyl pokřik s použitím slova "opice" evidentně takového významu, který je výrazem myšlenky 

nižšího  vývojového  stupně  lidí  černé  rasy.  Jde  o  myšlenku,  která  se  totálně  příčí  zásadě 

rovnosti lidí, jak vyplývá z citovaných ustanovení čl. l odst. 1 Ústavy a čl. l Listiny základních 

práv a svobod. Soudy nijak nepochybily, jestliže uvedené výroky pokládaly za "hanobení" ve 

smyslu 355 odst. l tr. zákoníku.83 

Pachatelem trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle 

ust.  §  355  tr.  zák.  může  být  i  příslušník  stejného  národa,  etnické  skupiny  nebo  rasy.  Není 

vyloučen  jednočinný  souběh  s ustanovením  §  352  tr.  zák.  Je  však  třeba  vždy  pečlivě 

                                                 
83 Usnesení NS ČR ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. 7 Tdo 532/2014 
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zkoumat, zda se pachatel nedopustil závažnějšího trestného činu podle § 403 tr. zák. nebo § 

404 tr. zák namísto trestného činu podle § 355 tr. zák.  

Nicméně ani jednočinný souběh trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo 

jiné skupiny osob dle ust. § 355 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestného činu podpory a propagace 

hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  dle  ust.  §  403  tr.  zák.  není  vyloučen. 

Pokud  pachatel  svými  výroky  jednak  hrubě  uráží  některou  rasu  nebo  etnickou  skupinu  a 

zároveň projevuje sympatie k hnutí uvedenému v ust. § 403 tr. zák., půjde o souběh 

uvedených  trestných  činů.  S ohledem  na  obsah  výroků  nebude  na  místě  zabývat  se  tzv. 

faktickou konzumpcí.  

Jako  příklad  souběhu  trestných  činů  dle  ust.  §  198  odst.  1  písm.  a)  TrZ  (§  355)  a 

podle ust. § 261 tr. zák (§ 404) lze uvést jednání obviněného popsané v rozsudku NS ČR, sp. 

zn.   11 Tdo 161/2003, kterého se pachatel dopustil následujícím výrokem: ,,Ať všichni Židi 

chcípnou´´, ,,Cikáni do plynu´´, ,,Cikáni a Židi nejsou lidi´´, ,,ať všichni chcípnou a vyčistí se 

česká zem´´, ,,ať žije árijská rasa a Hitler´´.  

 

3.2.3.3 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod   

 

Skutková podstata trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k 

omezování jejich práv a svobod  vyjádřená v § 356 tr. zák. (dříve § 198a zák. č. 140/1961 

Sb.) byla do trestního zákona zařazena v roce 1991 novelou č. 557/1991  Sb., v průběhu let 

byla  ještě  dvakrát  novelizována,  a  to  v roce  2000  a  2002,  než  nabyla  současné  podoby. 

Objektem tohoto trestného činu je rovnost všech lidí bez rozdílu rasy, národnosti, 

náboženství, třídy. Toto ustanovení trestního zákona v podstatě provádí ustanovení čl. 3 odst. 

1 LZPS a vyjadřuje tak zásadu rovnosti lidí. Vyžaduje se úmyslné zavinění.  

Pachatelem tohoto trestného činu podle odst. 1 je ten, kdo veřejně podněcuje 

k nenávisti  k některému  národu,  rase,  etnické  skupině,  náboženství,  třídě  nebo  jiné  skupině 

osob  nebo  k omezování  práv  a  svobod  jejich  příslušníků.  Podněcováním  se  rozumí  snaha 

pachatele přimět jiné osoby k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, třídě nebo 

k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Není třeba, aby pachatel tuto nenávist v někom 

jiném vyvolal, trestný čin je dokonán samotným podněcováním, jedná se tedy o trestný čin 

ohrožovací. Je však zapotřebí, aby podněcování bylo způsobilé tuto nenávist vyvolat. Projev, 

kterým  je  podněcování  učiněno,  může  mít  ústní  nebo  písemnou  formu,  je  možno  použít 

sdělovacích prostředků, v současné době půjde zejména o využití internetu. Může být 

směřováno  jak  individuálně  nebo  druhově  určeným  jedincům,  tak  i  neurčitému  počtu  osob. 
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Naproti tomu návod k trestnému činu dle ust. §  24 odst. 1 písm. b) tr. zák., jež je pojmem 

užším než podněcování, musí mít určitého adresáta a musí směřovat ke konkrétnímu 

trestnému činu. Pro určení, zda je podněcováno veřejně, se užije ustanovení § 117 tr. zák. Za 

nenávist se v tomto kontextu považuje silně negativní postoj k určitému národu, rase, etnické 

skupině, třídě nebo jiné skupině osob.84  

Novelou trestního zákona provedenou zákonem č. 405/2000 Sb., kterou Parlament ČR 

schválil a následně  podepsal  prezident republiky, se změnilo znění tehdejšího ustanovení § 

198a TrZ  a rozšířila se tak trestnost jednání na ,,podněcování k nenávisti vůči jakékoli jiné 

skupině osob“ nebo na ,,omezování práv a svobod jejich příslušníků“. V dosavadní skutkové 

podstatě  přibyly  nové  pojmy  a  to  náboženství,  třída  a  jiná  skupina  osob.  Náboženstvím  se 

rozumí všeobecná teorie a výklad světa podávaný určitou církví. Třídou je sociálně vymezená 

skupina lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status (životní styl, prestiž, práva, autoritu, 

majetek, příjmy, vzdělání). Jiná skupina osob je skupina nejméně tří lidí bez bližšího určení, 

které  však  pojí  určitý  sjednocující  prvek  odlišný  od  těch,  které  jsou  charakteristické  pro 

národ, rasu, etnickou skupinu, náboženství či třídu. Tak za skupinu osob můžeme považovat 

důchodce, invalidy, osoby sdružené profesně, sportovní fanoušky jednotlivých klubů, 

bezdomovce,  homosexuály,  apod.  Každou  takovou  skupinu  lidí  však  vždy  spojují  určité 

sociální vztahy a u každé takové skupiny musí být vždy zjištěno, že určitý člověk má něco 

společného  s řadou  druhých  lidí,  tato  skutečnost  ovlivňuje  jeho  jednání  vůči  nim,  jako 

příslušníkům  takové  skupiny  a  odlišuje  ho  od  všech  ostatních  lidí.85  Co  se  týče  slovního 

spojení  ,,omezování  práv  a  svobod“,  má  se  tím  na  mysli  omezování  všech  práv  a  svobod 

zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zejména pak ty v hlavě druhé, čl. 5 

až 25 LZPS a dále všechna práva garantována mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 

našeho právního řádu.86 

V ustanovení § 356 odst. 2 tr. zák. jsou opět spolčení a srocení jako formy přípravy 

postaveny na roveň dokonaného činu. 

V ustanovení § 356 odst. 3 písm. a) tr. zák. je kvalifikovaná skutková podstata, kde 

jako  okolnost  podmiňující  vyšší  trestní  sazbu  je  stanoveno,  spáchá-li  pachatel  čin  uvedený 

v odstavci  1  tiskem,  filmem,  rozhlasem,  televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou  sítí  nebo 

jiným obdobně účinným způsobem. 

                                                 
84 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 31-32, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
85 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 2. díl, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3021 
86 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář, 2. díl, 6. vydání, C.H.BECK, Praha 2004, str. 1192 
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 Avšak v případě ust. §  356 odst. 3 písm. b) tr.  zák., vloženého do trestního zákona 

novelou č. 134/2002 Sb., kde je postihována aktivní účast na činnosti skupin, organizací nebo 

sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo 

jinou  nenávist,  nejde  o  okolnost  podmiňující  vyšší  trestní  sazbu,  nicméně  se  jedná,  zcela 

netypicky, o samostatnou skutkovou podstatu.87 Rozšíření trestněprávního jednání i na aktivní 

účast na činnosti skupin, organizací nebo sdružení hlásajících diskriminaci naplňuje závazky 

vyplývající  jednak  z mezinárodních  smluv,  např.  Mezinárodní  úmluvy  o  odstranění  všech 

forem rasové diskriminace, 88 a dále i Společné akce ze dne 15. července 1996 přijaté Radou 

Evropské  unie  na  základě  článku  K3  Smlouvy  o  evropské  unii  o  boji  proti  rasismu  a 

xenofobii. 

S výjimkou této samostatné skutkové podstaty se bude trestný čin podněcování 

k nenávisti  vůči  skupině  osob  nebo  k omezování  jejich  práv  a  svobod  dotýkat  činností 

jednotlivců na rozdíl od činnosti hnutí, jak je uvedeno v ust. § 403 tr. zák. Skutková podstata 

dle ust. § 356 odst. 3 písm. b) tr. zák. obsahuje tři formy organizovanosti pachatelů – skupinu, 

organizaci, sdružení. Skupinou rozumíme uskupení alespoň tří osob bez větší míry 

organizovanosti, naproti tomu organizací je skupina alespoň tří osob s určitou dělbou úkolů, 

což  zvyšuje  efektivitu  jeho  činnosti.  Sdružením  můžeme  rozumět  sdružení  (nyní  spolek) 

oficiálně  zaregistrované  v souladu  s novým  občanským  zákoníkem,  nicméně  s ohledem  na 

postoje a názory se obdobná sdružení (spolky) registrovat buď nebudou, případně své pravé 

zaměření budou na veřejnosti zastírat. Sdružení však vykazuje velkou míru organizovanosti, 

rozdělení jednotlivých úkolů mezi jeho členy a koordinovanost jeho činnosti.89 

V každém konkrétním případě je třeba detailněji zkoumat, zda trestný čin podle § 356 

tr. zák. nenaplňuje znaky těžšího trestného činu podle § 403 tr. zák. nebo § 404 tr. zák. Pak by 

byl trestný čin podle § 356 tr. zák. fakticky konzumován tímto závažnějším trestným činem. 

Jakýmsi rozlišujícím znakem je, že podle ustanovení § 356 tr. zák. je postihováno individuální 

vyzývání druhých osob k nenávisti a zášti vůči jiným, zatímco podle ustanovení § 403 tr. zák. 

je trestně odpovědný ten, kdo podporuje nebo propaguje hnutí již existující.90 

V rámci  judikatury  NS  ČR  týkající  se  trestného  činu  podněcování  k nenávisti  vůči 

skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle ust. § 356 tr. zák., zcela jistě zastává 

důležité místo usnesení NS ČR sp. zn. 6 Tdo 524/2002. NS ČR se v něm zabýval jednáním 

                                                 
87 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář, 2. díl, 6. vydání, C.H.BECK, Praha 2004, str. 1195 
88 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář, 2. díl, 6. vydání, C.H.BECK, Praha 2004, str. 1196 
89 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 33, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
90 Herczeg, J.: Extremismus, tolerance a svoboda projevu, Trestní právo 2003, č. 7-8, str. 2-10  
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pachatele, který  vydal příkaz svým dvěma  zaměstnancům nevpouštět do provozovny osoby 

romské národnosti. Takové jednání obviněného není ničím výjimečným, ovšem postihovat a 

prokázat tyto skutky se daří velmi málo, a to zejména díky neexistenci relevantních důkazů, 

absenci  svědků,  případně  nezájmu  ze  strany  poškozených  či  jinak  dotčených  osob  se  touto 

věcí jakkoliv zabývat. Stanovisko NS ČR k uvedené věci lze však hodnotit velmi kladně, dle 

mého názoru přispělo ve velké míře k rozlišení mezi tím, zda uvedené jednání je již trestným 

činem a pachatel je trestně odpovědný či se jedná ,,pouze´´ o přestupek.  

Dle shora uvedeného usnesení NS ČR lze jednání osoby, která svým dvěma 

podřízeným přikáže, aby do  provozovny  nevpouštěli osoby  romské národnosti, kvalifikovat 

jako  účastenství  ve  formě  návodu  podle  §  24  odst.  1  písm.  b)  tr.  zák.  za  předpokladu,  že 

následné  jednání  podřízených,  tedy  hlavních  pachatelů,  bude  obsahovat  všechny  formální  a 

materiální  znaky  trestného  činu  podle  §  356  odst.  1  tr.  zák.  Návodce  je  trestně  odpovědný 

pouze  v případě,  pokud  pachatel  hlavního  trestného  činu  tento  čin  dokonal  nebo  se  o  něj 

alespoň pokusil. Pokud hlavní pachatel nedospěl ani do stádia pokusu, nemůže v konkrétním 

případě přicházet v úvahu ani odpovědnost za přípravu k trestnému činu, jelikož trestný čin 

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod nesplňuje 

podmínky  stanovené  v  ust.  §  20  tr.  zák.  Jednání  osoby,  která  dává  obdobné  příkazy,  však 

nelze kvalifikovat jako trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování  jejich  práv  a  svobod  dle  ust.  §  356  odst.  1  tr.  zák.  Pokud  podřízení  realizují 

příkaz  nevpouštět  osoby  romské  národnosti,  sami  se  taktéž  nedopouštějí  trestného  činu, 

jelikož  v jejich  jednání  chybí  naplnění  znaku  ,,podněcuje´´.  Jejich  jednání  by  mohlo  být 

posouzeno  jako  přestupek  dle  přestupkového  zákona.  Je  třeba  mít  na  paměti,  že  objektem 

podněcování  ve  smyslu  ust.  §  356  tr.  zák.  zpravidla  nemohou  být  osoby,  pokud  jednání 

pachatele směřuje k omezování jejich práv a svobod.91 

Jedním  z nejaktuálnějších  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  týkající  se  trestného  činu 

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod je 

rozhodnutí  NS  ČR  z 31.  1.  2019,  sp.  zn.  6  Tdo  72/2019.  Dle  závěrů  tohoto  rozhodnutí 

skutková podstata přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv  a  svobod  nevyžaduje  pro  své  naplnění  vyvolání  nenávisti,  neboť  takový  následek  není 

obligatorním znakem jeho objektivní stránky. S tímto závěrem lze beze sporu souhlasit, neboť 

skutečně  daná  skutková  podstata  neobsahuje  k jejímu  naplnění  zákonný  požadavek,  aby 

                                                 
91 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 34, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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jednáním pachatele došlo k vyvolání nenávisti. S čím však již nemohu souhlasit, jsou v rámci 

daného  případu  další  učiněné  závěry  Nejvyššího  soudu.  Je  na  místě  nejprve  uvést,  že  na 

pachatelku byla podána obžaloba pro skutek spočívající v tom, že na sociální síti Facebook…. 

komentovala  příspěvek  uveřejněný  na  facebookové  stránce  XY  s názvem:  Aktualizováno  + 

video: v kamionech se tísnily mezi nákladem zboží rodiny běženců, slovy ,,a my na ně budeme 

platit…proč ty autobusy radši nezapálili…“, kdy z celkového kontextu věci, konkrétně obsahu 

článku i celé diskuze vedené pod článkem, bylo zřejmé, že měla na mysli zapálení autobusů 

včetně uváděných rodin běženců, kam byli tito umístěni po zjištění jejich výskytu v kamionech, 

čímž měla spáchat přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv a svobod dle ust. § 356 odst. 1, 3 písm. a) tr. zák. Z takto formulovaného skutku Nejvyšší 

soud  dovozuje,  že  obviněná  již  tímto  projevem  podněcovala  k nenávisti.  Dle  mého  názoru 

tomu tak není, neboť slovní formulace, tak jak je uvedena v obžalobě, není podněcováním ve 

smyslu trestního zákoníku. Jak uvedeno výše, podněcování se rozumí snaha pachatele přimět 

jiné osoby k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, třídě nebo k omezování práv 

a svobod jejich příslušníků. Z mého pohledu by se tedy mělo jednat o něco aktivnější činnost 

pachatele, než napsání jednoho, ne zcela jednoznačného, komentáře na facebook. Jsem toho 

názoru, že by snaha pachatele měla být alespoň hypoteticky možná v někom dalším vzbudit 

nenávist,  byť  akcentuji  názor,  že  k tomuto  pro  naplnění  trestní  odpovědnosti  nemusí  dojít. 

Mám rovněž za to, že abychom mohli hovořit o naplnění trestní odpovědnosti v projednávané 

věci, tak by komentář, resp. výzva obviněné měla být víc přímá a rovněž učiněna 

v přítomném  či  budoucím  čase  a  nikoli  minulém.  Dokáži  si  představit  za  dané  situace 

vyvození  trestní  odpovědnosti  u  jednoznačného  výroku  typu  ,,zapalte  ty  autobusy“  nebo 

,,zapálit ty autobusy“. Takovéto výroky zasazené do kontextu shora uvedeného skutku jsou 

dle  mého  názoru  způsobilé  vyvolat  negativní  odezvu  případně  i  nenávist  či  zášť  vůči  dané 

skupině osob. 

Závěrem  bych  rád  k tomuto  trestnému  činu  dodal,  že  působnost  tohoto  ustanovení 

trestního zákoníku se, jak vyplývá z obsahu skutkové podstaty, vztahuje na všechny tzv. jiné 

skupiny osob, kam budou spadat i ty skupiny osob, jejichž členové se individuálně dopouští 

trestné činnosti. Jelikož naše právo nezná kolektivní nýbrž individuální trestní odpovědnost, 

právní řád poskytuje ochranu i pro takovéto skupiny osob. I přesto, že se někteří jedinci určité 

skupiny lidí nebo určitého sdružení (spolku) mohou dopouštět trestné činnosti z nenávisti, je 

zároveň i této skupině poskytována ochrana ustanovením § 356 tr. zák. před útoky směřující 

proti nim.  
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Tyto  excesy  jedinců  nebudou  měnit  fakt,  že  je  na  základě  čl.  19  a  čl.  20  LZPS 

garantováno právo svobodně se sdružovat nebo shromažďovat. Právní ochranu tohoto 

ustanovení trestního zákoníku však zcela jistě nebudou požívat ty skupiny osob nebo sdružení 

(spolků), které byly exekutivou státu zakázány. 

Je na místě rovněž zdůraznit že jak trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 

skupiny osob stejně jako podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv  a  svobod  se  velmi  úzce  dostávají  do  konfliktu  s ústavně  zaručenou  svobodou  projevu 

garantovanou čl. 17. Listiny základních práva a svobod. Je a bude úkolem primárně obecných 

soudů, aby při aplikaci těchto ustanovení trestního zákoníku jednak dbaly na to, zda konkrétní 

výroky jsou ještě chráněn právem na svobodu projevu či zda lze již na ně aplikovat výjimku 

stanovenou  čl.  17  odst.  4  LZPS,  dle  které  svobodu  projevu  a  právo  vyhledávat  a  šířit 

informace  lze  omezit  zákonem,  jde-li  o  opatření  v  demokratické  společnosti  nezbytná  pro 

ochranu  práv  a  svobod  druhých,  bezpečnost  státu,  veřejnou  bezpečnost,  ochranu  veřejného 

zdraví a mravnosti. 

 

3.2.4. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy 

 

3.2.4.1 Genocidium 

 

 Jako první je v hlavě třinácté trestního zákoníku ustanovení § 400, trestný čin 

genocidia,  kterého  se  dle  odstavce  prvního  dopustí  ten,  kdo  v  úmyslu  zničit  úplně  nebo 

částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou 

skupinu lidí uvedené příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají 

přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení, provede opatření směřující k tomu, aby se 

v  takové  skupině  bránilo  rození  dětí,  násilně  převádí  děti  z  jedné  takové  skupiny  do  druhé 

nebo způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví. Stejně bude potrestán, kdo k 

takovému činu veřejně podněcuje. Příprava je trestná. 

 Toto ustanovení trestního zákoníku je provedením mezinárodních závazků 

vyplývajících z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (č. 32/1955 Sb.). 

Genocidium bylo rezolucí Valného shromáždění OSN prohlášeno za zločin podle 

mezinárodního práva a to pod vlivem nacistických zločinů. Objektem tohoto trestného činu je 

právo národů, národností, etnických, rasových nebo náboženských skupin na existenci 

v lidské společnosti. Předmětem útoku je vždy určitá národnostní, etnická, rasová či 

náboženská skupina jako celek. Cílem je úplná nebo částečná likvidace skupiny. Genocidium 
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je zločinem podle mezinárodního práva trestního, a proto lze pachatele stíhat bez ohledu na 

místo spáchání činu a bez ohledu na jeho státní příslušnost dle zásady univerzality.92 

 

3.2.4.2 Útok proti lidskosti 

 

 Dalším trestným činem v hlavě třinácté je ust. § 401 odst. 1 písm. e), f) tr. zák, trestný 

čin útok proti lidskosti, kterého se dopustí ten, kdo se v rámci rozsáhlého nebo 

systematického  útoku  zaměřeného  proti  civilnímu  obyvatelstvu  dopustí  perzekuce  skupiny 

obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním  nebo náboženském 

základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu; apartheidu nebo jiné podobné 

segregace nebo diskriminace. 

 Předmětem ochrany tohoto trestného činu je právo národů, národnostních, etnických, 

rasových, náboženských nebo jiných skupin obyvatel na existence a svobodný rozvoj 

společnosti, jakož i právo na život a respektování osobnosti příslušníků těchto skupin. Stějně 

jako v předchozím případě i zde se uplatní zásada universality v zájmu mezinárodní 

spolupráce.93  

 

3.2.4.3 Apartheid a diskriminace skupiny lidí 

 

 Trestného  činu  apartheid  a  diskriminace  skupiny  lidí  se  dle  ust.  §  402  tr.  zák 

dopustí ten, kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo 

třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí. 

 Toto ustanovení v trestním zákoníku je provedením mezinárodních závazků 

vyplývajících mimo jiné z Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu apartheidu (č. 

116/176 Sb.), dle které je apartheid zločinem proti lidskosti. Objektem tohoto trestného činu 

je především zákaz jakékoli diskriminace určité skupiny lidí, tedy porušení principu rovnosti 

garantovaného Listinou základních práv a svobod.94 

 

 

 

 

                                                 
92 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 2. díl, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3192 
93 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 2. díl, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3194-3195 
94 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 2. díl, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3196-3197 
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3.2.4.4 Perzekuce obyvatelstva 

 

 Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid nebo páchá jiné 

nelidské činy vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné 

diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím, dopustí se trestného činu perzekuce 

obyvatelstva dle ust. § 413 tr. zák.  

 Toto  ustanovení  je  provedením  Ženevských  úmluv  na  ochranu  obětí  války  z  roku 

1949. Objektem tohoto trestného činu je život, zdraví, důstojnost a rovnoprávnost bez ohledu 

na rasu, etnikum, národnost, náboženství nebo třídní příslušnost obyvatelstva a dalších osob, 

které se nezúčastňují válečných operací, ochrana dětí před jejich zneužitím pro válečné účely, 

právo civilního obyvatelstva na pobyt na vlastním území a též právo civilního obyvatelstva a 

válečných zajatců na nestranné soudní řízení. 

 

3.2.4.5 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 

 

 Ustanovení  §  403  a  §  404    tr.  zák.  (dříve  §  260  a  §  261  zák  č.  140/1961  Sb.)  bylo 

vloženo  do  trestního  zákona  novelou  z roku  1991,  v roce  1992  bylo  pozměněno  nálezem 

Ústavního  soudu  a  v roce  2000  znovu  novelizováno.  Ustanovení  §  405  (dříve  §  261a) 

zakotvila v trestním zákoně novela zákona č. 405/2000 Sb., s účinností od 1. 12. 2000.  

 Nicméně  obdobná  skutková  podstata  byla  do  našeho  právního  řádu  zavedena  již 

v roce 1948. Zákon č. 231/1948 zavedl trestný čin podpory a propagace fašismu a podobných 

hnutí, jehož se dopustil ten, kdo propagoval nebo podporoval fašismus nebo nacismus nebo 

podobné  hnutí,  které  sledovalo  potlačování  práv  a  svobod  pracujícího  lidu  nebo  šíření 

národnostní,  náboženské  nebo  rasové  zášti.  Zajímavé  je,  že  za  tento  trestný  čin  hrozil  trest 

odnětí svobody od jednoho roku do pěti let, stejně jako je tomu dnes a pokud byl trestný čin 

spáchán tiskem, filmem, rozhlasem nebo podobně účinným způsobem, pět až deset let, tedy 

mnohem více než hrozí pachateli v současné době. Pokud se však uvedeného trestného činu 

dopustil pachatel za stavu branné povinnosti či v době ozbrojeného napadení republiky, což 

odpovídá  dnešnímu  znění  §  403  odst.  1,  2  písm.  c)  tr.  zák.,  bylo  možné  uložit  trest  odnětí 

svobody od deseti do dvaceti pěti let.95 

Nelze rovněž odhlédnout od faktu, že skutková podstata tohoto trestného činu, resp. 

zabránění  podpory  a  propagace  hnutí,  které  jsou  založeny  na  idejích  rasismu,  xenofobie  či 

                                                 
95 Černý, P.: Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, Trestněprávní revue 
    2007, č. 3, str. 62 
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antisemitismu, se velmi vrzy stala předmětem judikatury Ústavního soudu ČSFR a to např. 

v jeho  rozhodnutí  sp.  zn.  Pl.  ÚS  5/92.  Již  v tomto  rozhodnutí  z roku  1992  Ústavní  soud 

judikuje,  že  bezpečnost  státu  a  bezpečnost  občanů  (veřejná  bezpečnost)  vyžadují,  aby  bylo 

zabráněno  podpoře  a  propagaci  hnutí,  která  bezpečnost  státu  a  občanů  ohrožují.  Trestně 

právní  zákaz  podpory  a  propagace  určitých  ideologií,  které  svou  doktrínou  i  praktickým 

postupem  vylučovaly  a  vylučují  šíření  jiných  ideologií,  politických  a  jiných  hnutí,  nechrání 

pouze lidská práva a svobody, nýbrž i demokratické základy státu. Hnutí a ideologie 

prokazatelně směřující proti základům demokratického státu jako je záruka základních práv a 

svobod  všem  bez  rozdílu  musí  být  omezena  a  jejich  zákonný  zákaz  je  nezbytným  opatřením 

k omezení základních práv a svobod.96 

Společným  objektem  těchto  trestných  činů  jsou  základní  lidská  a  občanská  práva         

a  svobody,  rovnoprávnost  všech  lidí  bez  rozdílu  rasy,  národnosti,  náboženské  příslušnosti, 

sociální  příslušnosti  nebo  původu.97  Po  subjektivní  stránce  se  vyžaduje  úmysl  ve  všech 

skutkových podstatách. 

Podle § 403 odst. 1 tr. zák. se dopustí trestného činu založení, podpora a propagace 

hnutí  směřujícího  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka  ten,  kdo  založí,  podporuje  nebo 

propaguje  hnutí,  které  prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  nebo  hlásá 

rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

Původní znění této skutkové podstaty, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které 

prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv  a  svobod  občanů  nebo  hlásá  národnostní,  rasovou, 

třídní nebo náboženskou zášť, bylo novelizováno zák. č. 405/2000 Sb. Pojem ,,občanů´´ byl 

nahrazen  pojmem  ,,člověka´´  a  do  textu  bylo  nově  vloženo  hlásání  ,,zášti  vůči  jiné  skupině 

osob´´. Novelizovaná definice skutkové podstaty vedla k zpřesnění objektu trestného činu, a 

tak je ochrana základních práv a svobod poskytována všem lidem bez vazby na občanství.  

Těmito  zákonnými  znaky  skutkové  podstaty  zamýšlel  zákonodárce  vyjádřit  vyšší 

stupeň  společenské  nebezpečnosti  trestného  činu  a  tomu  odpovídá  rovněž  trestní  sazba 

v rozpětí  jeden  rok  až  pět  let.  Uvedená  jednání  se  ve  všech  směrech  příčí  současným 

morálním hodnotám demokratické společnosti, jsou v rozporu s právními normami 

civilizovaných  států,  svědčí  o  naprosté  neúctě  k životu  člověka  jen  proto,  že  se  odlišuje 

barvou pleti, vyznáním, příslušností k rase nebo etnické menšině. 

                                                 
96 Nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. 9. 1992, sp. zn. Pl.ÚS 5/92, Sb.n.u. ÚS ČSFR, 1992, str. 25 
97 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo hmotné, Obecná a zvláštní část, 2. aktualizované vydání, Linde, Praha  
    2006, str. 732 
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  Založením hnutí ve smyslu ust. § 403 tr. zák. bude nejen formální registrace hnutí 

(politické strany a hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., nebo spolku, společnosti, svazu, hnutí, 

klubu či jiného občanského sdružení podle zákona o č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), ale 

i jiné, neformální způsoby založení (např. prostřednictvím internetu). Podpora hnutí 

směřujícího  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  může  mít  podobu  materiální  nebo  morální, 

může se jednat o přímou finanční podporu (např. poukazování finančních prostředků na účet 

hnutí,  darování  hotovosti,  pořádání  sbírky  apod.),  či  nepřímou  finanční  podporu  (např. 

vstupné  z koncertů  hudební  extremistické  scény).  Za  určitý  způsob  materiální  podpory  lze 

rovněž  považovat  např.  poskytnutí  prostor  pro  činnost  hnutí  či  poskytnutí  služeb  (např. 

vytištění  propagačních  materiálů).  Vyjma  finanční  podpory  se  může  jednat  i  o  morální 

podporu, čímž rozumíme např. získávání nových přívrženců, utvrzování stávajících 

příslušníků  hnutí  v jejich  počínání,  zveřejnění  článků  prezentujících  ideologii  hnutí  apod. 

Jako propagaci hnutí lze označit jednání, kterým se pachatel buď sám nebo za účasti dalších 

osob  snaží  toto  hnutí  uvádět  ve  známost,  šířit  jeho  ideologii  mezi  lidmi,  což  mohou  činit 

přímo (např. veřejné oslavování a vyzdvihování  hnutí, hlásání jeho ideologií, tezí a cílů) či 

nepřímo (prostřednictvím publikace či jiného uveřejňování názorů, záměrů, ideologie 

takového hnutí, ale i prostřednictvím filmů, knih, obrazů či jiných uměleckých děl.98  

Podle názoru Nejvyššího soudu ČR je za určitých okolností propagací hnutí ve smyslu 

ustanovení  §  260  tr.  zák.  i  veřejná  nabídka  vojenských  předmětů  opatřených  nacistickými 

symboly  za  účelem  jejich  výměny  nebo  prodeje.  Je  však  vždy  třeba,  aby  propagace  byla 

způsobilá  působit  na  vědomí,  myšlení  a  cítění  lidí,  tzn.,  že  se  nebude  jednat  o  trestný  čin, 

pokud  bude  někdo  provolávat  fašistická  hesla  před  nesvéprávným  jedincem,  který  není 

schopen  obsah  těchto  projevů  chápat  a  rozpoznat.  Adresátem  těchto  projevů  musí  tedy  být 

osoba  způsobilá  je  vnímat.99  Hlásáním  náboženské,  národnostní,  rasové  nebo  třídní  zášti  je 

snahou pachatele vyvolat u ostatních občanů nenávist vůči určité skupině obyvatel pro jejich 

odlišnou rasu, národ, třídu.  

 Důležitým znakem tohoto trestného činu je pojem hnutí, které není trestním zákonem 

dále  specifikováno.  Obecně  jím  můžeme  rozumět  právnickou  osobu  vznikající  na  základě   

zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích nebo spolek osob podle 

zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  (případně  sdružení  podle  již  neplatného  zák.  č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů).  

                                                 
98 Šámal a kol.: Trestní zákoník II, Komentář, 2. díl, 1. vydání, C.H.BECK, Praha 2010, str. 3202-3203 
99 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha  2001, str. 93 
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Hnutí extremistů, která páchají trestnou činnost z nenávisti, jsou však většinou hnutí 

neoficiální povahy, která nelze podřadit pod hnutí vzniklá v souladu se zákonem o sdružování 

v politických stranách a hnutích nebo občanským zákoníkem (případně zákonem o sdružování 

občanů),  a  která  můžeme  charakterizovat  jako  sdružení  lidí  více  či  méně  stejných  nebo 

obdobných  názorů  na  postavení  člověka,  národa,  rasy,  etnických  minorit,  náboženství  ve 

společnosti,  a  která  se  snaží  své  cíle,  názory  a  ideje  prosadit  i  za  pomocí  nezákonných 

prostředků. V rámci dokazování je nutno vždy zkoumat povahu hnutí a to zejména na základě 

případných  stanov  hnutí,  vydávaných  materiálů,  vystoupení  jeho  představitelů,  zvukových 

záznamů a na základě všech těchto důkazů následně zhodnotit, zda se jedná o extremistické 

hnutí či nikoliv. Při zjišťování charakteru hnutí je zapotřebí zaměřit se také na postoje hnutí 

k zásadním otázkám jako je rovnost lidí bez rozdílu rasy, národnosti, etnické nebo náboženské 

příslušnosti,  dodržování  základních  zásad  demokratického  státu  a  možnosti  šíření  plurality 

názorů. Název hnutí není rozhodný, je však důležitým identifikačním znakem. 

 Jak vyplývá z rozsudku NS ČR sp. zn. 5 Tdo 563/2004 a na něj navazujícího rozsudku 

sp. zn. 5 Tdo 79/2006, hnutím ve smyslu ust. § 260 TrZ nelze rozumět hnutí ,,skinheads´´. Je 

zřejmé,  že  hnutí  ,,skinheads´´  jako  celek  nelze  považovat  za  hnutí  prokazatelně  směřující 

k potlačení práv a svobod člověka nebo hnutí hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či 

třídní  zášť  vůči  jiné  skupině  osob,  neboť  za  takové  hnutí  lze  označit  pouze  některé  vnitřní 

směry  či skupiny  existující v rámci hnutí ,,skinheads´´. Pokud tedy orgány  činné v trestním 

řízení  dospějí  k závěru,  že  činnost  pachatele  směřovala  k propagaci  hnutí  ,,skinheads´´,  lze 

takovýto výrok jednoznačně považovat za neurčitý a naprosto nedostačující k naplnění 

příslušné  skutkové  podstaty.  Hlavním  důvodem  je  velká  roztříštěnost  tohoto  hnutí,  jelikož 

v jeho rámci existují jak militantní neonacistické skupiny, tak skupiny apolitické, ale i odnože 

antifašistické  a  antirasistické.  Z mého  pohledu  se  pak  ani  nejedná  o  hnutí  v pravém  slova 

smyslu  nýbrž  u  určitou  subkulturu.  Uvnitř  této  subkultury  pak  existuje  několik  odlišných 

směrů, avšak ne všechny lze označit za takové, které by prokazatelně směřovaly k potlačení 

práv a svobod člověka nebo hlásaly národnostní, rasovou, náboženskou či jinou zášť.100 

V rámci  konkretizace  hnutí,  se  musí  jednat  o  konkrétní  hnutí,  tedy  v určité  míře 

organizovanou  a  strukturovanou  skupinu  osob,  která  má  alespoň  zřetelné  kontury,  společné 

postoje a orientaci zaměřenou na dosažení některého v ust. § 260 odst. 1 TrZ uvedeného cíle, 

byť takové hnutí nebude zpravidla splňovat podmínky registrace ve smyslu zák. č. 424/1991 

                                                 
100 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 41-42, Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích (viz rozhodnutí NS ČR 19/2003 

Sb. rozh. tr.).  

Důležitým znakem trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení 

práv  a  svobod  člověka  dle  názoru  NS  ČR  v jednom  ze  svých  rozhodnutí  je,  aby  hnutí 

existovalo a působilo v době, kdy mělo dojít ke spáchání trestného činu.  

Toto  byl  také  jedním  z hlavních  argumentů  Nejvyššího  soudu  ČR  v mediálně  velmi 

známé věci vydavatele knihy  Mein Kampf  M. Z., který byl obviněn z podpory a propagace 

hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle ustanovení § 260 odst. 1, 2 písm. 

a) TrZ. NS ČR na základě dovolání obviněného zrušil rozsudek Městského soudu v Praze  a 

další  rozhodnutí  na  něj  obsahově  navazující  a  vrátil  věc  znovu  k projednání  a  dalšímu 

dokazování,  jelikož  podle  ustanovení  §  260  TrZ  musí  dojít  k podpoře  a  propagaci  hnutí 

skutečně existujícího v době spáchání trestného činu, za což tzv. hitlerovský nacismus či 

fašismus nelze považovat, jelikož tato hnutí v době vydání knihy Mein Kampf již 

neexistovala. Soud I. instance se však ve svém rozsudku omezuje pouze na konstatování, že 

kniha Mein Kampf svým obsahem podněcuje k rasové nenávisti a antisemitismu a dále zcela 

nesprávně  uvádí,  že  hnutím  touto  knihou  propagovaným  je  nejen  fašismus,  ale  zejména 

antisemitismus, přestože postrádá prvky charakteristické pro politickou stranu, či jinou formu 

organizace. S tímto názorem soudů nižší instance nelze souhlasit, jelikož antisemitismus není 

hnutím, nýbrž ideologií, přesvědčením nebo názorem určitých lidí, hlásající rasovou, 

národnostní a náboženskou nesnášenlivost a nenávist k Židům. V odůvodnění svého 

rozhodnutí  soud  I.  stupně  dále  uvádí,  že  trestný  čin  dle  ust.    260  TrZ  je  trestným  činem 

ohrožovacím,  s čímž  opět  nelze  souhlasit.  V uvedeném  případě  musí  být  prokázáno,  že 

jednáním obviněného bylo podporováno nebo propagováno konkrétní hnutí existující v době 

spáchání trestného činu a tato podpora nebo propagace hnutí jako jeden ze základních znaků 

skutkové podstaty je zároveň poruchou na objektu trestného činu. K dokonání tohoto 

trestného činu tedy nepostačí pouhé ohrožení objektu. 

NS ČR tudíž ve věci stanovil, že je třeba vyhledat důkazy o tom, zda existují hnutí, 

která  používají  knihu  Mein  Kampf  jako  svůj  ideologický  nástroj,  případně  další  důkazy 

prokazující úmysl obviněného propagovat nebo podporovat takové hnutí ve smyslu 

ustanovení § 4 TrZ a pokud nebude možno opatřit dostatek důkazů k prokázání viny 

obviněného, je třeba i zvážit možnost kvalifikace jednání obviněného jako trestný čin podle 

ustanovení  §  198  TrZ  nebo  §  198a    TrZ,  a  vrátil  věc  zpět  do  přípravného  řízení  státnímu 

zástupci, aby ten ji znovu v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.  
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Po několikaletém soudním sporu NS ČR zprostil M.Z. nově podané obžaloby, a jako 

jeden  z hlavních  argumentů  ve  prospěch  obžalovaného  uvádí,  že  nedošlo  k naplnění  všech 

obligatorních znaků skutkové podstaty, hlavně úmyslu pachatele a to ani podle ustanovení § 4 

písm. b) TrZ, tedy úmyslu nepřímého. Orgány činné v trestním řízení sice zjistili, že v době 

vydání  knihy  Mein  Kampf  existovaly  na  území  ČR  hnutí  a  organizace,  které  vycházely 

z nacistické  ideologie,  nicméně  blíže  se  nezabývaly  zaviněním  pachatele.  U  trestného  činu 

podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  podle  ust.  §  260 

odst. 1, 2 písm. a) TrZ spáchaného vydáním knihy propagující rasovou nenávist a 

antisemitismus  musí  úmysl  pachatele,  a  to  alespoň  ve  formě  srozumění  podle  §  4  písm.  b) 

TrZ, obsahovat záměr příslušné hnutí tímto dílem propagovat nebo podporovat, přičemž tento 

úmysl nelze dovodit za situace, kdy u pachatele nejsou zjištěny sklony k diskriminaci určitých 

osob nebo skupin a předmětnou knihu vydal v rámci svých podnikatelských aktivit za účelem 

dosažení zisku. Na základě znaleckých posudků provedených v průběhu řízení bylo zjištěno, 

že  obžalovaný  je  osobou,  které  jsou  cizí  sklony  k diskriminaci  určitých  osob  nebo  skupin, 

nejeví žádné sympatie k fašismu, nacismu a ani žádná konkrétní extremistická hnutí nezná, a 

jeho jediným cílem sledovaným vydáním knihy Mein Kampf byl finanční zisk. Jak uvedl NS 

ČR  dále,  propagací  je  třeba  rozumět  aktivní  jednání  pachatele  s cílem  uvádět  toto  hnutí  ve 

známost,  šířit  jej  mezi  lidi  a  získávat  pro  něj  nové  členy.  K takové  propagaci  se  musí 

vztahovat  i  úmysl  pachatele,  avšak  v daném  případě  zcela  absentovalo  úmyslné  zavinění, 

které  je  pro  naplnění  skutkové  podstaty  nezbytné.  I  přesto,  že  ve  většině  případů  se  bude 

jednat o úmysl přímý dle ust. § 4 písm. a) TrZ, postačí, byť v méně častých případech, i úmysl 

nepřímý  dle  ust.  §  4  písm.  b)  TrZ.  NS  ČR  správně  dovodil,  že  jednání  obviněného  nebylo 

zahrnuto  ani  zaviněním  ve  formě  nepřímého  úmyslu  a  s ohledem  na  nedostatek  úmyslného 

zavinění nelze v jednání obviněného spatřovat trestný čin (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 5 Tdo 337/2002 a sp. zn. 3 Tdo 1174/2004).101  

Uvedená rozhodnutí a právní názory NS ČR se však dostávají do rozporu s jeho dnes 

již překonaným rozhodnutím v pozdější věci týkající se veřejného vystavování věcí 

s nacistickými symboly (tzv. militárií). Nejvyšší soud zamítl dovolání obviněného, který byl 

uznán  vinným  podle  ustanovení  §  260  odst.  1  TrZ,  když  měl  veřejně  vystavovat,  nabízet 

k prodeji a výměně vojenské předměty opatřené nacistickými symboly. Podle názoru NS ČR 

lze  nacistické  hnutí  bezpochyby  zařadit  mezi  znaky  objektivní  stránky  skutkové  podstaty 

trestného činu podle § 260 TrZ. Pro toto hnutí jsou pak specifické určité symboly, které jsou 

                                                 
101  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  42-43,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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obecně známé a jsou s ním spojovány. Dále se však NS ČR pojmem hnutí a to, zda je třeba, 

aby  šlo  o  hnutí  skutečně  exitující  v době  spáchání  trestného  činu,  nezabýval.  Z hlediska 

úmyslu pachatele podle názoru Nejvyššího soudu postačí, věděl-li, že předměty, které nabízí, 

jsou opatřeny uvedenými symboly a že je veřejně zpřístupňuje dalším osobám (viz usnesení 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 651/2002).  

Poněkud  jiný  názor  na  oba  případy  mělo  Nejvyšší  státní  zastupitelství,  které  se 

vyjádřilo k právním závěrům NS ČR a poukázalo na zcela odlišný přístup ve shora zmíněných 

rozhodnutích  týkající  se  výkladu  skutkové  podstaty  trestného  činu  dle  ust.  §  260  TrZ.  S  

rozhodnutím  NS  ČR  ve  věci  vydavatele  knihy  Mein  Kampf,  M.Z.  se  NSZ  ztotožňuje, 

nicméně uvádí, že není třeba další konkretizace nebo prokazování určitého stupně 

organizovanosti  ,,hnutí“,  není  třeba,  aby  šlo  o  skupinu  do  jisté  míry  organizovanou.  Tento 

požadavek  se  jeví  jako  nadbytečný  a  v praxi  těžko  prokazatelný.  Za  přijatelný  jej  považuje 

NSZ pouze v případě, pokud nebude možné hnutí jiným způsobem konkretizovat. Dle názoru 

Nejvyšší státní zástupkyně k propagaci myšlenek a názorů vycházejících z ideologie nacismu 

dochází takřka nepřetržitě od skončení druhé světové války, a proto se prokazování existence 

hnutí  jeví  jako  zcela  nadbytečné.  Podle  názoru  NSZ  týkající  se  rozhodnutí  ve  věci  tzv. 

militárií nelze kriminalizovat sběratelské  aktivity i přesto, že předmětem  těchto aktivit jsou 

symboly hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, aniž by byly dále prokazovány 

skutečnosti  vedoucí  k naplnění  subjektivní  stránky.  Je  třeba  přihlédnout  zejména  k okruhu 

příjemců,  jimž  jsou  tyto  předměty  nabízeny,  zda  se  jedná  o  sběratele  nebo  o  stoupence 

uvedeného  hnutí.102  Podle  mého  názoru  se  NS  ČR  ve  druhém  případě  nezabýval  vztahem 

obžalovaného k uvedenému hnutí a nebral v úvahu možnost, že jednal pouze v rámci svých 

sběratelských aktivit, případně za účelem dosažení zisku z prodeje tzv. militárií. Jak jsem již 

uvedl výše, pachatel musí k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 260  TrZ, ať 

přímo  či  méně  častěji  nepřímo,  podporovat  nebo  propagovat  uvedené  hnutí,  což  se  podle 

mého  názoru  neděje  na  burze,  kde  dochází  k výměně  nebo  prodeji  vojenských  a  jiných 

podobných materiálů mezi ostatními sběrateli či osobami jevící zájem o historii. Jinou situací 

by však mohlo být, pokud by uvedené vojenské předměty nabízel přímo na srazech 

neonacistů nebo by jeho zákazníci byly výhradně stoupenci tohoto hnutí.103 

Rozhodnutí NS ČR ve věci tzv. militárií, vedené pod sp. zn.  3 Tdo 651/2002, je již 

dnes  překonáno  v zájmu  jednotného  rozhodování  soudů.  Obdobný,  nikoli  však  skutkově 

                                                 
102 Mádr, J., Růžička, M.: K trestné činnosti spojené s extremismem z pohledu státního zastupitelství, Státní  
    zastupitelství 2005, č. 9, str. 2-10  
103  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  44-45,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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totožný  případ,  řešil  NS  ČR  v roce  2007.  Obviněnému  bylo  kladeno  za  vinu,  že  jako 

živnostník  na  základě  živnostenského  oprávnění  nakupoval,  vyráběl  a  skladoval  repliky 

odznaků,  medailí  a  vyznamenání  nacistických  politických,  polovojenských  i  vojenských 

organizací  jako  Hitlerjugend,  SS,  SA,  NSDAP,  Luftwaffe,  které  pak  na  burzách  prodával 

nebo na objednávku konkrétním osobám zasílal, ačkoli politické strany tzv. Třetí říše a její 

uvedené organizace byly označeny jako organizace zločinné a z jejichž základů, symboliky, 

principů a idejí vychází neonacistické a neofašistické organizace. Odvolací soud obviněného 

zprostil  obžaloby,  nicméně  nejvyšší  státní  zástupkyní  bylo  podáno  dovolání  v neprospěch 

obviněného. K podanému dovolání Nejvyšší soud uvedl, že je nezbytné zkoumat a prokazovat 

charakter nabízených předmětů a dále okruh osob, kterým jsou tyto předměty určeny, 

případně účel, za jakým je takový předmět, který si pak další osoba opatřuje, distribuován či 

jinak  šířen  a  dále  zda  pachatel  nepředpokládal  či  bez  přiměřených  důvodů  spoléhal,  že  jím 

distribuované věci nebudou sloužit k podpoře či propagaci hnutí uvedeného v § 260 odst. 1 

TrZ, či zda s takovým následkem byl srozuměn, nebo jej dokonce zamýšlel. Veřejné 

vystavování  předmětů  opatřených  nacistickými  symboly  a  jejich  nabízení  za  účelem 

výměny nebo prodeje lze opravdu považovat za tzv. skrytou propagaci hnutí, ale jen za 

podmínky,  že  ten,  kdo  se  uvedeného  jednání  dopustil,  měl  v úmyslu  ovlivnit  svým 

jednáním  i  další  osoby  (viz  usnesení  NS  ČR  sp.  zn.  5  Tdo  262/2007).  Nejvyšší  soud  se 

v uvedeném usnesení rovněž odvolává na níže rozebrané stanovisko přijaté za účelem 

sjednocení výkladu skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících 

k potlačení práv a svobod člověka. 

Na  základě  podnětu  NSZ  a  v zájmu  jednotného  rozhodování  soudů  zaujalo  trestní 

kolegium  Nejvyššího  soudu  České  republiky  dne  13.  12.  2006  stanovisko,  sp.  zn.  Tpjn 

302/2005, vedoucí ke sjednocení výkladu objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu 

podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  podle  ust.  §  260 

odst. 1 TrZ. Již ve svých předchozích rozhodnutích se Nejvyšší soud ČR této problematiky 

dotkl  (srov.  např.  usnesení  NS  5  Tdo  79/2006,  NS  5  Tdo  337/2002,  NS  3  Tdo  1174/2004, 

nebo usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 4 T 98/2009).  

NS ČR ve svém stanovisku jednak potvrzuje závěry, zveřejněné již v rozhodnutích ve 

věci vydavatele knihy Mein Kampf a jednak přichází s novými právními závěry. Základním 

argumentem  zůstává,  že  jazykový  výklad  dikce  ,,hnutí,  které  prokazatelně  směřuje´´  svědčí 

pro  to,  že  hnutí  musí  existovat  v době  jeho  podpory  nebo  propagace,  tedy  v době 

spáchání trestného činu. Existujícím hnutím může být i takové hnutí, které v určité 

pozměněné podobě navazuje na hnutí již zaniklé (např. neonacismus), pokud využívá 
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ideologie, symboly, pozdravy a další atributy hnutí již zaniklého. Pachatel může rovněž svým 

jednání spáchaným na území ČR podporovat nebo propagovat hnutí nacházející se v cizině 

nebo  naopak.  Avšak  propagace  hnutí  prokazatelně  směřujícího  k potlačení  práv  a  svobod 

člověka, které v době jeho propagace pachatelem neexistovalo, může podle okolností případu 

naplňovat  znaky  pokusu  trestného  činu  podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení 

práv  a  svobod  člověka  podle  ust.  §  8  odst.  1,  §  260  odst.  1  TrZ,  pokud  pachatel  svým 

jednáním zamýšlel iniciovat vznik nebo obnovení takového hnutí, anebo znaky trestného činu 

podpory a propagace směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 261a  TrZ, 

popř. znaky trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle ust. § 

198 TrZ či trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv a svobod podle ust. § 198a TrZ, které nejsou svou dikcí vázány na existenci tohoto hnutí. 

Nelze ani vyloučit postih za přípravu k trestnému činu podpory a propagace hnutí směřujících 

k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 7 odst. 1, § 260 odst. 1, 2 TrZ. K podnětu NSZ 

týkající se konkretizace hnutí NS  ČR uvádí,  že jelikož se musí  jednat o hnutí, které 

prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv  a  svobod  člověka,  pak  samo  slovo  ,,prokazatelně´´ 

vyjadřuje  jistou  míru  konkretizace  tohoto  hnutí,  byť  nemusí  být  popsáno  zcela  detailně. 

V trestním  řízení  pak  nemusí  být  prokázána  organizační  struktura,  počet  členů,  vedoucí 

představitelé či jiné charakteristické znaky hnutí, postačí určení hnutí v hrubých rysech a to 

především z hlediska jeho směřování k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásání 

národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti nebo zášti vůči jiné skupině osob. K trestnosti 

osob, jež distribuují věci s nacistickou a jinou obdobnou tematikou (viz případ tzv. militárií) 

se NS ČR vyjádřil tak, že bude u těchto osob nezbytné zkoumat a prokazovat, zda 

nepředpokládali či bez přiměřených důvodů spoléhali na to, že jimi distribuované předměty 

nebudou  sloužit  k podpoře  či  propagaci  hnutí  uvedeného  v  §  260  odst.  1 TrZ,  či  zda 

s takovým  následkem  byli  srozuměni  nebo  jej  dokonce  zamýšleli.  Dále  bude  zapotřebí 

zkoumat  charakter  těchto  předmětů,  okruh  osob,  jimž  jsou  určeny  a  účel,  za  jakým  jsou 

takové předměty šířeny.104 

Z poslední doby stojí zcela jistě za zmínku rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 

10. 9. 2014, sp. zn. 8 T 21/2014 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 

2105, sp. zn. 8 To 489/2014 týkající se obžaloby na tři fyzické a jednu právnickou osobu pro 

skutek spočívající v tom, že mimo jiné ,,společně vytvořili, v nákladu 10.000 kusů vydali a od 

                                                 
104  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  46-47,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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6. 12. 2012 na knižním trhu prodávali, knihu “Adolf Hitler Projevy”, ISBN 978-80-905310-1-

7, obsahující zejména osmnáct projevů Adolfa Hitlera z let 1939 až 1942, obsahující myšlenky 

a  principy  nacionálního  socialismu,  konkrétně  pak  mimo  jiné  jeho  úvahy  a  názory  ohledně 

údajného  utlačování  či  masakrování  německého  obyvatelstva  v  Československu  a  Polsku, 

vyjádření  sympatií  k  fašistickému  režimu  ve  Španělsku  a  Itálii,  kritiku  tzv.  mezinárodního 

židovstva a demokratických režimů v zemích tzv. Západu a vyzdvihování úspěchů při 

budování nacionálního socialismu v Německu, přičemž tyto projevy byly doprovázeny titulky 

a komentáři jednoznačně vyznívajícími jako souhlas s obsahem těchto projevů, mající formu 

jakéhosi vysvětlení správnosti tehdejších názorů Adolfa Hitlera či prokázání pravdivosti jeho 

tehdejších tvrzení, kdy je tak v rámci zmíněných komentářů například tvrzeno: že Adolf Hitler 

vystupoval jako muž, který má český národ v úctě a Německu nemůže být vytýkáno, pokud se 

rozpadl  státní  útvar  Československo  (viz  Odpověď  Rooseveltovi,  stránka  28  a  násl.),  kdy 

navazující překlad projevu Adolfa Hitlera je opatřen mimo jiné mezititulky „Návrat 

Rakouska“, „Návrat Čech a Moravy“ a „Vztah k českému národu“.  

Samotná obžaloba dále konkretizovala dalších 9 ,,závadových“ komentářů, jenž byly 

součástí dané publikace. V tomto skutku státní zástupce spatřoval u fyzických osob spáchání 

zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 

dle ust. § 403 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák a dále rovněž přečinu popírání, zpochybňování, 

schvalování a ospravedlňování genocidia dle ust. § 405 tr. zák. a u právnické osoby přečinu 

projevu sympatií k hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 404 tr. zák. 

a rovněž přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle ust. § 

405 tr. zák. Tento případ se v mnoha ohledech podobá shora zmíněnému případu vydání knih 

Mein Kampf. Obžaloba se v tomto případě de facto snažila přisoudit citované výroky Adolfa 

Hitlera vydavatelům publikace, aniž by vzala v úvahu zejména předmluvu k této knize, kde 

jsou jednoznačně vysvětleny důvody vzniku knihy. Autoři zcela jasně uvádí, že nebylo a není 

jejich cílem jakkoli analyzovat či přezkoumávat dobové citáty a projevy Adolfa Hitlera či je 

snad jakkoli hodnotit. V daném případě se jednalo o jasně vymezené a určené výroky Adolfa 

Hitlera,  kdy  bylo  lze  jen  stěží  přisuzovat  autorství  těchto  výroků  někomu  jinému.  Městský 

soud  v Brně  v prvé  řadě  jasně  zdůvodnil,  že  nebylo  prokázáno,  že  by  za  autorstvím  těchto 

textů stáli obžalovaní, avšak že se jedná o historické autentické texty Adolfa Hitlera. Nehledě 

na  tento  fakt,  soud  prvního  stupně  dále  uzavírá,  že  dané  texty  jsou  jednoznačně  texty 

historického  charakteru  zasazený  do  pevných  historických  reálií.  Citované  výroky  Adolfa 

Hitlera jednoznačně obsahují myšlenky nacionálního socialismu a to v jeho historické dnes již 

zaniklé podobě. Proto ani nelze hovořit o tom, že by v dané věci byl naplněn pojmový znak 
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hnutí,  které  prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv  a  svobod  člověka,  jak  stanoví  Nejvyšší 

soud  ČR  ve  svém  stanovisku  Tpjn  302/2005.  V daném  případě  pak  jde  dle  názoru  soudu 

prvního stupně přesně o případ, kdy je třeba rozlišovat historický přístup, v rámci kterého jsou 

hodnoceny kladné či záporné myšlenky a názory týkající se propagace neofašistických nebo 

neonacistických  hnutí.  Rozsudek  soudu  prvního  stupně  následně  potvrdil  i  odvolací  soud, 

který ve svém usnesení, kterým zamítl odvolání státního zástupce, zdůrazňuje, že ,,podstatný 

je závěr soudu prvého stupně, se kterým se odvolací soud zcela ztotožňuje, že v dané knize 

nejde  o  nějaké  programové  vymezení,  ze  kterého  by  pro  budoucnost  mohly  čerpat  další 

generace neonacistů“.105  

Nicméně v dané věci došlo na základě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, 

sp.  zn.  8  Tdo  819/2015  ke  zrušení  obou  předchozích  rozhodnutí  a  vrácení  věci  státnímu 

zástupci k došetření s následujícími závěry ze strany Nejvyššího soudu. Z pohledu Nejvyššího 

soudu  je  v dané  věci  problematickým  bodem  existence  znaku  hnutí,  které  prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka, když má za to, že tato otázka nebyla v předchozím 

řízení dostatečně objasněna. Bylo povinností nikoliv jen soudu, ale již státního zástupce zjistit 

a  ve  skutkových  zjištěních  popsat  skutkové  okolnosti  tak,  aby  v  nich  znaky  trestných  činů 

měly potřebný podklad, včetně toho, jaké konkrétní hnutí obvinění činem, jenž jim je kladen 

za  vinu,  propagovali  (§  403  tr.  zákoníku),  a  k  němuž  jejich  sympatie  směřovaly  (§  404  tr. 

zákoníku)  [srov.  přiměřeně  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  20.  11.  2013,  sp.  zn.  8  Tdo 

1107/2013  (uveřejněné  pod  č.  37/2014  Sbírky  soudních  rozhodnutí  a  stanovisek),  usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2001, sp. zn. 11 Tz 129/2001 (uveřejněné pod č. 41/2002-I. 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. 

zn. 15 Tdo 1198/2012, či nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 83/04 (N 

195/39  SbNU  73),  a  další].  Ústavní  soud  již  v  minulosti  konstatoval,  že  ve  skutkové  větě 

rozhodnutí  musí  být  znaky  skutkové  podstaty  výslovně  obsaženy  tak,  aby  samotný  výrok 

mohl se zřetelem k ní, tedy k jejímu zákonnému vymezení, co do své určitosti obstát [srov. 

nález sp. zn. IV. ÚS 565/02 ze dne 29. 9. 2003 (N 113/31 SbNU 21)]. Napadená rozhodnutí 

dle názoru Nejvyššího soudu tento požadavek nenaplňují vzhledem k chybějícím závěrům, na 

nichž jsou postavena, a proto jejich vydáním došlo k porušení práva na spravedlivý (řádný) 

proces ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny [srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2014, 

sp. zn. IV. ÚS 520/14 (N 173/74 SbNU 503)]. Pokud jde o skutečnou existenci hnutí, ta musí 

z provedených důkazů vyplynout. Ve výsledcích provedeného dokazování musí být objasněno, 

                                                 
105 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2015, sp. zn. 8 To 489/2014 
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zda existuje konkrétní neonacistická organizace či hnutí na tyto extrémně pravicové myšlenky 

přímo navazující, zda obvinění o existenci takového hnutí ví a mají v úmyslu je podporovat, 

propagovat, apod., a zda jejich činnost je způsobilá tato kritéria naplnit, což lze zjistit z jeho 

ideového zaměření a konkrétní projevované činnosti, přičemž takové hnutí nemusí být 

formalizované,  avšak  musí  být  založené  na  rasové  a  etnické  nesnášenlivosti,  xenofobii, 

antisemitismu a používání násilí vůči skupinám obyvatel, jak judikoval též Nejvyšší soud ve 

svém sjednocujícím stanovisku ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Tpjn 302/2005 (uveřejněném pod 

č. 11/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rovněž v něm vyjádřil definici, podle 

níž  „Za  hnutí  ve  smyslu  §  403  tr.  zákoníku  se  považuje  skupina  soba  alespoň  částečně 

organizován, byť třeba formálně neregistrovaná, směřující k potlačení práv a svobod člověka 

nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině 

osob“. Tyto skutečnosti lze zjistit např. též z obsahu informačních domén jak obviněných, tak 

případných extremistických uskupení a hnutí. Je možné odkázat na závěry, které ve shodě s 

uvedeným stanoviskem vyslovil i Ústavní soud, jenž konstatoval, že nemá žádných námitek 

proti závěrům obecných soudů, podle nichž „hnutí“ může být i určité formalizované 

seskupení osob. V tehdy přezkoumávané věci vyplynulo, že uvedená definice koresponduje s 

fungováním Národního odporu, protože ho již Nejvyšší soud pod sp. zn. 5 Tdo 79/2006 takto 

ve  smyslu  trestního  zákona  označil.  Ústavní soud  však  vyšel  z  toho,  že  z  uvedených 

rozhodnutí,  jakož  i  z  vyžádaného  spisu  vplynulo,  že  Národní  odpor  takovým  hnutím  je. 

Zároveň však Ústavní soud vzal za prokázané, že je nesporné, že daným chováním stěžovatelé 

se  dopouštěli  propagace  uvedeného  hnutí  a  tato  propagace  jim  byla  přičitatelná,  přičemž  z 

obsahu spisu rovněž vyplynulo, že stěžovatelé se s uvedeným hnutím ztotožnili a veřejně ho 

propagovali [srov. nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10 body 

40. až 44. (N 201/63 SbNU 339)].106  

Obžalovaní však využili možnosti podat proti shora citovanému usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ústavní stížnost a Ústavní soud ČR jim v nálezu sp. zn. I. ÚS 2832/18 vyhověl a 

usnesení  Nejvyššího  soudu  ČR  sp.  zn.  8  Tdo  819/2015  zrušil,  neboť  jím  bylo  porušeno 

základní právo obžalovaných na spravedlivý proces. Dle  názoru Ústavního soudu a z mého 

pohledu zcela správného, nemůže státní zástupce podat dovolání v neprospěch obžalovaného 

z důvodu extrémního nesouladu ve skutkových zjištěních. Tento důvod svědčí výlučně 

obžalovaným, resp. odsouzeným.  

                                                 
106 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 8 Tdo 819/2015 
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Nejvyšší soud, vázán právním názorem Ústavního soudu, následně svým usnesením ze 

dne  12.  6.  2019,  č.j.  8  Tdo  314/2019-43,  odmítl  dovolání  státního  zástupce  jako  zjevně 

neopodstatněné. Jako zásadní argument pak z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu 

považuji fakt, že dle jeho názoru to má již být státní zástupce, kde je povinen zjistit veškeré 

nezbytné informace a důkazy k prokázání toho, že byl spáchán trestný čin, v daném případě 

pak  informaci  či  skutečnosti  o  tom,  jaké  konkrétní  hnutí  mohli  obžalovaní  svým  jednáním 

podporovat  či  propagovat,  či  k jakému  hnutí  měly  jejich  sympatie  směřovat.  Pokud  státní 

zástupce na tuto povinnost rezignuje, pak nejsou naplněny všechny zákonné znaky trestného 

činu,  v daném  případě  zejména  znak  ,,hnutí,  které  prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv  a 

svobod člověka“. Rovněž se zcela ztotožňuji s názorem Nejvyššího soudu v dané věci v tom 

ohledu,  že  nelze  mechanicky  odkázat,  pokud  se  jedná  o  prokázání  existence  hnutí,  na 

jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu v jiné věci, v němž byla existence hnutí zjištěna, stejně 

tak se nelze spokojit s tvrzením státního zástupce v obžalobě, že takové hnutí existuje, 

když k tomu nenabízí žádné důkazy. Pokud mají být naplněny znaky trestných činů podle § 

403  a  §  404  tr.  zák.,  musí  být  existence  takového  konkrétního  hnutí  prokázána  výsledky 

provedeného dokazování a jednání obviněných v některé z forem objektivní stránky 

uvedených  trestných  činů  k  němu  musí  směřovat.  Dle  závěrů  Nejvyššího  soudu  musí  být 

z provedených důkazů prokázána skutečná existence konkrétního neonacistického hnutí 

či  hnutí  na  tyto  extrémně  pravicové  myšlenky  přímo  navazující,  dále  pak  fakt,  zda 

obviněný  o  existenci  takového  hnutí  ví  a  má  v úmyslu  jej  podporovat  či  propagovat. 

Stejně tak je třeba bezpečně prokázat, že pachatel znal alespoň v obecných obrysech povahu 

jím  propagovaného  nebo  podporovaného  hnutí,  věděl,  že  jde  o  hnutí,  které  prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, 

náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, a chtěl tímto svým jednáním toto 

hnutí  podporovat  nebo  propagovat,  popř.  byl  srozuměn  s tím,  že  jeho  jednání  takové  hnutí 

podporuje nebo propaguje.107  

Ze své praxe pak mohu tvrdit, že obecné soudy velmi často rezignují na shora uvedený 

požadavek  prokázání  existence  konkrétního  hnutí  směřujícího  k potlačení  práv  a  svobod 

člověka, případně k prokázání dalších nezbytných zákonných znaků tohoto trestného činu, a 

často odkazují právě na jiná rozhodnutí obecných soudů v typově podobných věcech. Toto je 

dle mého názoru zcela špatně, neboť jak uvedeno výše a jak zcela jasně vyplývá z příslušné 

skutkové  podstaty,  je  třeba  prokázat  existenci  hnutí  v době  spáchání  trestného  činu,  a  tudíž 

                                                 
107 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 314/2019 
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nelze  mechanicky  odkazovat  na  jiná  rozhodnutí  obecných  soudů  stará  několik  let.  Mám 

rovněž za to, že prokázat existenci konkrétního hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 

člověka  bude  v současné  době  velmi  obtížné,  neboť  jak  vyplývá  ze  zpráv  o  Ministerstva 

vnitra  o  extremismu  na  území  České  republiky,  tak  činnost  neonacistických  uskupení  na 

našem území již delší dobu stagnuje a tradiční neonacistická scéna se de facto přestala veřejně 

projevovat.108  

Jsem  tedy  toho  názoru,  že  pokud  policejní  orgán  resp.  dozorující  státní  zástupce  v 

tomto ohledu selže a výsledky přípravného řízení nejsou schopny prokázat existenci 

konkrétního hnutí alespoň v jeho hrubých obrysech a to v době spáchání trestného činu, nelze 

v takovém případě v souladu se zákonem podat ve věci obžalobu, ale je třeba trestní stíhání 

zastavit dle ust. § 172 odst. 1 písm. b) TrŘ, neboť nejsou naplněny všechny zákonné znaky 

trestného činu a tudíž skutek nemůže být trestným činem, resp. v případě podání obžaloby by 

tento fakt odůvodňoval důvod pro předběžné projednání obžaloby dle ust. § 186 písm. c) TrŘ. 

V trestním řízení je to primárně státní zástupce, na němž je, aby poté, co podáním obžaloby 

(návrhu na potrestání) postavil obviněného (podezřelého) před soud, tomuto soudu předložil 

dostatek  důkazů  prokazujících,  že  se  obviněný  (podezřelý)  dopustil  skutku,  v  němž  je 

spatřován trestný čin. Jen tímto postupem pak může být beze zbytku naplňována obžalovací 

zásada zakotvená v § 2 odst. 8 TrŘ, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje celkové 

uspořádání  trestního  procesu  v  řízení  před  soudem.  O  tomto  závěru  mne  pak  utvrdila  výše 

uvedená a relativně nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR , která převzala závěry shora 

citovaného sjednocujícího stanoviska NS ČR co do prokazování existence hnutí.  

Vrátím-li  se  ke  znění  skutkové  podstaty  trestného  činu  podpory  a  propagace  hnutí 

směřujících k potlačení práv a svobod člověka, podle § 403 odst. 1, odst. 2, písm. a), b), c), d) 

tr. zák. bude pachatel  potrestán přísněji, pokud spáchá čin uvedený v odstavci jedna tiskem, 

filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným 

způsobem,  nebo  jako  člen  organizované  skupiny,  nebo  jako  voják,  nebo  za  stavu  ohrožení 

státu nebo za válečného stavu.  

Stav  ohrožení  státu  byl  zaveden  do  našeho  právního  řádu  ústavním  zákonem  č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Tento stav vyhlašuje na návrh vlády Parlament 

ČR a to v případech, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, jeho územní 

suverenita anebo jeho demokratické zásady. Válečný stav vyhlašuje Parlament ČR, pokud je 

                                                 
108 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Praha 
2018, str. 6 
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Česká republika napadena anebo je-li třeba plnit závazky vyplývající z mezinárodních smluv 

o společné obraně pro napadení.109 

 K hlavnímu rozdílu mezi skutkovými podstatami trestného činu dle ust. § 356 odst. 3 

písm.  b)  tr.  zák  a  trestného  činu  dle  ust.  §  403  tr.  zák.,  se  blíže  vyjádřilo  trestní  kolegium 

Nejvyššího soudu ve svém stanovisku ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Tpjn 302/2005. Dle názoru 

NS ČR je třeba hlavní rozdíl mezi těmito dvěma skutkovými podstatami spatřovat v tom, že 

zatímco aktivita pachatelů začleněných do skupin, organizací či sdružení podle § 356 odst. 3 

písm.  b)  tr.  zák.  se  omezuje  na  hlásání  diskriminace,  násilí  nebo  rasové,  etnické  nebo 

náboženské nenávisti, pachatel ve smyslu §  403 odst. 1 tr. zák., resp. pachatelé z řad členů 

organizované skupiny podle § 403 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. podporují nebo propagují 

hnutí, které hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť (tj. ještě více 

vystupňovanou  nenávist)  či  zášť  vůči  jiné  skupině  osob,  a  navíc  alternativně  prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka, tj. směřuje k výrazně intenzivnějšímu zásahu do 

základních práv a svobod, v čemž je třeba spatřovat základní kvalitativní diferenciaci, kterou 

je třeba vyjádřit při aplikaci těchto ustanovení. Jestliže tedy pachatel podporuje nebo 

propaguje takové hnutí svým jednáním spočívajícím v aktivní účasti na jeho činnosti, 

naplňuje  již  znaky  trestného  činu  podle  ust. § 403  tr.  zák.,  který  je  k trestnému  činu 

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ust. 

§ 356 odst. 3 tr. zák. ve vztahu speciality,  a proto je  jednočinný souběh těchto trestných 

činů vyloučen.110  

Za zmínku v této souvislosti stojí Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 2009, 

sp. zn. I ÚS 3109/08, dle kterého jednání obviněného spočívající v tom, že na svých 

internetových  stránkách  propagoval  neonacistická  a  rasistická  hnutí,  která  hlásají  rasovou 

zášť vůči romskému etniku a příslušníkům jiné rasy, stejně tak jako vůči osobám židovského 

vyznání, a to zveřejňováním článků, zčásti vlastních, zčásti jiných autorů, podněcoval 

k nenávisti vůči výše uvedeným příslušníkům, vybízel k tzv. svaté rasové válce, informoval o 

termínech  a  místech  konání  srazu  českých  neonacistů,  které  se  měly  uskutečnit  za  účelem 

společných oslav narozenin Adolfa Hitlera, a dále na svých internetových stránkách uváděl 

odkazy  na  domácí  i  zahraniční  internetové  stránky  s obdobnou  tématikou,  vyzýval  čtenáře 

svých  internetových  stránek,  aby  se  podíleli  na  tvorbě  těchto  stránek  zasíláním  článků  a 

                                                 
109  Černý,  P.:  Podpora  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka,  Trestněprávní  revue 
2007,  č. 3, str. 62 
110  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  47-48,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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fotografií,  lze  právně  kvalifikovat  jako  trestný  čin  popírání,  zpochybňování,  schvalování  a 

ospravedlňování genocidia dle ust. § 405 tr. zák.111 

Za relativně přelomové  rozhodnutí pokud se jedná o trestný  čin založení, podpory  a 

propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 403 tr. zák. považuji 

nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp.  zn.  IV. ÚS 2011/10, ve kterém se Ústavní 

soud  ČR  vyjadřuje  v té  době  k jednomu  nejznámějších  ,,neonacistických“  hnutích  v České 

republice.  V posuzované  věci  bylo  celkem  6  stěžovatelů  pravomocně  odsouzeno  trestným 

činem  podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  dle  ust.  § 

260  odst.  1  tehdejšího  trestního  zákona  a  to  pro  skutek  stručně  spočívající  v tom,  že  se 

podíleli na přípravě a organizaci shromáždění, na němž bylo propagováno a oslavováno hnutí 

"Národní  odpor",  dále  pak  byli  někteří  stěžovatelé  uznáni  vinnými  tím,  že  na  samotném 

shromáždění  dne  1.  května  2007 především  nesli  v  čele  průvodu  transparenty  s  hesly 

Národního odporu, případně s odkazy na internetové stránky tohoto hnutí. Za toto jednání byli 

někteří  stěžovatelé  odsouzeni  i  k nepodmíněným  trestům  odnětí  svobody  s přihlédnutím 

k jejich předchozí trestní minulosti. Ústavní soud již v úvodu svého nálezu uvádí, že danou 

věc považuje za relativně složitou a je třeba se na ní dívat zejména s přihlédnutím k ústavně 

zaručenému  právu  na  svobodu  projevu.  Dle  názoru  Ústavního  soudu je třeba  se  ztotožnit  s 

principy bránící se demokracie (v právní i politologické literatuře často synonymicky 

označované  za  "obranyschopnou"  či  "militantní"  demokracii),  jejichž  právní  aplikace  je 

opodstatněná s přihlédnutím k historickým zkušenostem s nacistickou a komunistickou 

totalitou  nejen  v  našem  státě,  nýbrž  i  v celoevropském  kontextu.  Jestliže  jsou  odpůrci 

demokracie  a  hodnot,  na  kterých  demokracie  stojí,  připraveni  na  ni  útočit,  musí  být  i 

demokratický režim připraven bránit se těmto atakům, a to v nutných případech i omezením 

základních  práv.  Ústavní  soud  tedy  zdůrazňuje,  že  přes  nepochybnost  garance  základních 

práv (včetně svobody projevu a práva shromažďovacího) pro každého je právem i povinností 

demokratického státu přiměřenými prostředky bránit sebe sama i společnost, kterou 

reprezentuje, proti destruktivním útokům ze strany těch hnutí a jednotlivců, kteří popírají a 

zpochybňují (a už tím byť i jen plíživě likvidují) základní demokratické hodnoty…. Omezení či 

dokonce trestní postih projevů budou nezbytně nutné v demokratické společnosti tehdy, pokud 

budou  tyto  projevy  (explicitně,  ale  i  implicitně)  obsahovat  výzvy  k  násilí  či  k  popírání, 

zpochybňování, schvalování nebo ospravedlňování zločinů proti lidskosti spáchaných v 

minulosti (srov. např. tzv. Osvětimskou lež), jakož i k podpoře a propagaci hnutí směřujících k 

                                                 
111 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. I ÚS 3109/08 
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potlačení základních lidských práv a svobod, a to zvláště ve vztahu k některým minoritám. V 

případě  nenávistných  projevů  přitom  není  možné  zkoumat  pouze  jejich  prvoplánový  obsah, 

nýbrž  i  jejich  celkový  kontext,  tj.  především  místo,  čas  a  způsob  projevu.  To  se  týká  např. 

projevů pronášených v blízkosti problémových lokalit, míst historicky, nábožensky či 

identitárně spjatých s určitou menšinou (proti níž následné projevy směřují), nebo jejichž (i 

třeba skrytým) cílem bude "připomínka" výročí souvisejícího s lidským utrpením nastalým v 

dějinách  Evropy  20.  století  právě  v  důsledku  selhání  obranných  schopností  demokracie.  V 

každém  případě  však  musí  být  předmětný  projev  za  hranou  ochrany  nikoli  jen  hypoteticky; 

aby mohl být postižen, musejí souvislosti jeho realizace vybočovat z naznačených mantinelů. 

Nejdůležitějším  faktorem  při  hodnocení  obranných  mechanismů,  jež  je  demokratický  právní 

stát oprávněn použít, je nezbytnost a přiměřenost s důrazem na fakt, že omezení základních 

práv  může  být  prováděno  pouze  v  krajních  případech…  Podle  Ústavního  soudu  i  v  nyní 

projednávané věci (stejně jako v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu) z 

provedených  důkazů  vyplynulo,  že  Národní  odpor  je  svým  ideovým  zaměřením  a  konkrétní 

projevovanou  činností  neonacistickou  organizací,  byť  nikoliv  formalizovanou,  založenou  na 

rasové  a  etnické  nesnášenlivosti,  xenofobii,  antisemitismu  a  používání  násilí  vůči  skupinám 

obyvatel.  Stejně  tak  Ústavní  soud  nemá  žádných  ústavněprávních  námitek  proti  závěrům 

obecných soudů, podle nichž může "hnutím" ve smyslu § 260 bývalého trestního zákona být i 

určité ne zcela formalizované seskupení osob. Obecné soudy v projednávané věci postupovaly 

zcela v souladu s ustálenou judikaturou týkající se pojmu "hnutí", reprezentovanou zejména 

sjednocujícím stanoviskem Nejvyššího soudu (sp. zn. Tpjn 302/2005, dostupné na 

www.nsoud.cz), podle něhož: "Za hnutí ve smyslu § 260 odst. 1 trestního zákona se považuje 

skupina osob alespoň částečně organizovaná, byť třeba formálně neregistrovaná, směřující k 

potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní 

zášť  nebo  zášť  vůči  jiné  skupině  osob.".  Tato  definice  dle  názoru  Ústavního  soudu  zcela 

koresponduje s fungováním Národního odporu.112  

V souvislosti  s trestným  činem  podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k potlačení 

práv  a  svobod  člověka  dle  ust.  §  403  tr.  zák.  nelze  nezmínit  návrh  novelizace  tohoto 

ustanovení ze dne 18. 12. 2017 ze strany poslanců SPD, který směřoval ke kriminalizaci nejen 

podpory  a  propagace  hnutí,  ale  i  podpory  a  propagace  ideologie.  Navrhovaná  skutková 

podstata trestného činu dle ust. § 403 tr. zák. má znít následovně: Kdo založí, podporuje nebo 

propaguje  hnutí  nebo ideologii,  které  prokazatelně  směřují  k  potlačení  práv  a  svobod 

                                                 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10 
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člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči 

jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.113  

Tento poslanecký návrh dle důvodové zprávy souvisí s případem vydání knihy 

,,Základy Tauhídu – Islámský koncept Boha“, pro jehož vydání na území České republiky byl 

obviněn a následně obžalován V. S. Obžalovaný S. byl však následně pravomocně obžaloby 

zproštěn  s odůvodněním,  že  se  v daném  případě  nejedná  o  trestný  čin.  Dle  odůvodnění 

zprošťujícího  rozsudku  bylo  zásadní  skutečností  to,  zda  islám,  resp.  salafismus  jako  jeden 

z novodobých  směrů  islámu,  je  hnutím  či  ideologií.  Z mého  pohledu  je  odpověď  na  tuto 

otázku zcela jednoznačná a netřeba k ní nechat vyhotovovat znalecký posudek, jak tomu bylo 

v dané věci činěno. Stejně tak je poměrně jasná dikce aktuálního znění trestního zákoníku, a 

sice  že  je  možná  pouze  podpora  a  propagace  hnutí,  nikoli  ideologie.  Právě  toto  se  zřejmě 

nelíbilo předkladatelům nového znění příslušné skutkové podstaty, když by dle jejich názoru 

měla být trestě postihována i podpora a propagace jakékoliv nenávistné ideologie. 114 Závěrem 

třeba doplnit, že projednání tohoto návrhu změny zákona není dosud ukončeno. 

 

3.2.4.6 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 

 

 Ustanovení  §  404  tr.  zák.  (tzv.  Veřejné  projevování  sympatií)  dopadá  na  jednání 

toho,  kdo  veřejně  projevuje  sympatie  k hnutí  uvedenému  v  §  403  tr.  zák.  Pachatel  svým 

kladným  projevem,  ať  mlčky  nebo  výslovně,  dává  najevo  svou  náklonnost  a  sympatie 

s uvedeným hnutím, aniž by chtěl ovlivnit anebo pro hnutí získat nějaké další osoby. Pokud 

by zde však existoval úmysl působit na druhé, kvalifikoval by se trestný čin podle § 403 tr. 

zák. Stejně jako ust. § 403 odst. 1 tr. zák. i skutková podstata obsažená v ust. § 404 tr. 

zák. má na mysli hnutí existující a nikoli hnutí již zaniklá. 115 Pokud by se ust. § 404 tr. 

zák.  vztahovalo  i  na  hnutí  již zaniklá,  pozbývalo  by  významu  ust.  §  405  tr.  zák.  a  veškeré 

projevy schvalování nacistických zločinů by bylo možno postihovat podle ust. § 404 tr. zák.  

 Původní znění § 404 tr. zák. ,,kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu nebo jinému 

podobnému hnutí“ bylo vymezení dosti úzké, a proto současné obecnější znění považujeme 

určitě  za  mnohem  vhodnější,  zejména  díky  vzrůstajícímu  počtu  různých  extremistických 

skupin, na jejichž činnost lze ustanovení trestního zákona použít. Ustanovení § 404 tr. zák. je 

                                                 
113 Sněmovní tisk 39 Novela z. - trestní zákoník. Psp.cz  [online]. [cit 2019-10-05]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=39 
114 Sněmovní tisk 39 Novela z. - trestní zákoník. Psp.cz  [online]. [cit 2019-10-05]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=39 
115 Viz. závěry v Usnesení Nejvyššího soudu ČR  ze dne 12. 6. 2019, č.j. 8 Tdo 314/2019-43 
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subsidiární k ustanovení § 403 tr. zák. a je tak vyloučen jejich jednočinný souběh. Objekt i 

subjekt mají obě ustanovení stejný, odlišuje je objektivní stránka. 

Jako zřejmě nejfrekventovanější způsoby spáchání tohoto trestného činu lze považovat 

slovní  či  obrazové  projevy  (nášivky,  oděvy,  tetování  apod.)  veřejně  publikované.  Je  třeba 

připomenout ust. § 117 tr. zák. a podmínky, kdy se jedná o veřejné spáchání trestného činu 

(obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo před nejméně třemi osobami 

současně přítomnými).  

Za  zmínku  stojí  usnesení  Nejvyššího  soudu  ČR  ze  dne  30.  9.  2014,  sp,  zn.  6  Tdo 

914/2014, kdy v projednávaném případě se pachatel přečinu projevu sympatie k hnutí 

směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku dopustil tím, že dne 

20.  12.  2012  v  době  od  20.00  hodin  do  21.05  hod.  v  P.  ,  J.  Ž.  ,  v  suterénním  salónku 

restaurace P., opakovaně před hosty restaurace zdvihl svou nataženou pravou ruku, přičemž 

vykřikoval heslo Sieg Heil , v uvedeném jednání poté pokračoval před hlídkou Policie ČR na 

chodníku před jmenovanou restaurací, přičemž vykřikoval hesla Sieg Heil a Heil Hitler . Na 

základě podaného dovolání Nejvyšší soud ČR konstatoval ve vztahu k prokazování existence 

hnutí,  že  ,,to  neznamená,  že  by  v  trestním  řízení  měla  být  konkrétní  organizační  struktura 

takového hnutí, počet členů, vedoucí představitelé či další jeho detailní charakteristiky, neboť 

takový přístup by šel nad rámec znaků skutkové podstaty, ale postačí konkretizace takového 

hnutí  v  hrubých  rysech  především  z  hlediska  jeho  směřování  k  potlačení  práv  a  svobod 

člověka nebo hlásání národnostní rasové, náboženské či třídní zášti. Existujícím hnutí v tomto 

smyslu může být i takové hnutí, které navazuje v modifikované podobě na již neexistující hnutí 

(např. neofašistické nebo neonacistické hnutí apod.), pokud využívá např. ideologie, symbolů, 

pozdravů a dalších atributů již zaniklého hnutí. Pro předmětné hnutí jsou přitom 

charakteristické některé specifické symboly (typicky vlajka hitlerovského Německa a hákovým 

křížem (svastikou) nebo pozdrav šikmo vtyčenou pravicí s otevřenou dlaní a napnutými prsty, 

tzv. hajlování), které se  staly symbolem nacistického režimu se všemi jeho zavrženíhodnými 

aspekty,  široké  veřejnosti  jsou  obecně  známé  a  nacismus  je  s  nimi  dodnes  spojován,  stejně 

jako  v  řadě  zemí  později  rozšířené  a  stále  existující  jeho  různé  odnože  (tzn.  neonacismus) 

srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1469/2011, publikované 

pod  č.  25/2013  Sb.  rozh.  tr.).  Podle  názoru  Nejvyššího  soudu,  pokud  obviněný  opakovaně 

před hosty restaurace zdvihl svou nataženou pravou ruku, přičemž vykřikoval heslo Sieg Heil 

přičemž  v  uvedeném  jednání  pokračoval  i  před  hlídkou  Policie  ČR  a  vykřikoval  hesla  Sieg 

Heil  a  Heil  Hitler,  naplnil  všechny  znaky  přečinu  projevu  sympatií  k  hnutí  směřující  k 
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potlačení práv a svobod člověka. K naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podle § 

404  tr.  zákoníku  není  nezbytné  zcela  přesně  (individuálním  názvem)  označit  některou  ze 

současných neonacistických či neofašistických organizací, k níž by se měl pachatel 

konkrétně  hlásit  nebo  jí  veřejně  projevovat  sympatie.  Postačí  i  obecný  projev  sympatií, 

týkají-li  se  takového  hnutí,  které  na  fašismus  (nacismus)  zjevně  navazuje  v  modifikované 

podobě (neofašismus, neonacismus) a k tomu využívá např. ideologie, symbolů, pozdravů a 

dalších atributů původního hnutí (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. 3 

Tdo  1469/2011,  publikované  pod  č.  25/2013  Sb.  rozh.  tr.).  V  tomto  směru  nelze  přisvědčit 

obviněnému,  že  neonacistická  hnutí  jsou  hnutí  mrtvá  nebo  neexistující,  neboť  existují  i  v 

současné době a jsou pro ně charakteristické projevy, které slouží k šíření jejich ideologie. 

Účelem trestně právní úpravy je chránit společnost před takovými projevy, které probouzejí a 

vzbuzují v ostatních rasovou a náboženskou nesnášenlivost. Objektem trestného činu podle § 

403  tr.  zákoníku  je  chránit  jakýkoliv  národ,  rasu  či  jinou  skupinu  osob  a  jejich  příslušníky 

před  útoky,  které  jsou  vedeny  s  cílem  vzbudit  k  nim  nenávist  nebo  omezit  jejich  práva  a 

svobody. Tolerance a respekt k rovné důstojnosti všech lidských bytostí představují základy 

demokratické  pluralitní  společnosti.  Princip  rovnosti  v  právech  proto  musí  být  uplatňován 

bezpodmínečně a bezvýjimečně v zájmu i těch, kteří dosud diskriminováni nejsou.116 

Výše uvedený závěr Nejvyššího soudu, byť z roku 2014, dle kterého není nezbytné se 

blíže zaobírat existencí hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, je zcela 

v rozporu s nedávno prezentovaným názorem Nejvyššího soudu ve věci 8 Tdo 314/2019 (viz 

výše),  týkající  se  naopak  povinnosti  soudů  resp.  státního  zástupce, prokázání  existence 

takového  hnutí  v době  spáchání  trestného  činu  a  jeho  bližší  konkretizace.  Jak  vidno,  ani 

senáty  Nejvyššího soudu se nejsou schopny ustálit na jednotném názoru  na danou věc, což 

samo o sobě napovídá tomu, že se jedná o dosti specifickou problematiku, byť se může zdát 

jako velmi jednoduchá.   

 

3.2.4.7 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia 

 

 Poslední ustanovení, § 405 tr. zák., tzv. Veřejné popírání a zpochybňování (dříve § 

261a  zák.  č.  140/1961  Sb.,  trestní  zákon),  považuje  za  trestné  jednání  toho,  kdo  veřejně 

popírá,  zpochybňuje,  schvaluje  nebo  se  snaží  ospravedlnit  nacistické  nebo  komunistické 

genocidium  nebo  nacistické,  komunistické  nebo  jiné  zločiny  proti  lidskosti  nebo  válečné 

                                                 
116 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2014, sp, zn. 6 Tdo 914/2014 
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zločiny nebo zločiny proti míru. Jedná se hlavně o zpochybňování holocaustu, tzv. 

osvětimskou  lež.  Tato  skutková  podstata  vyvolala  v minulosti  pochybnosti  zejména  díky 

nejednoznačnému  vymezení  podmínek  trestní  odpovědnosti  a  možnému  rozporu  s ústavně 

zaručenou svobodou slova a projevu.  

Pokud  někdo  veřejně  popírá  uvedené  zločiny,  pak  tvrdí,  že  k nim  nikdy  nedošlo. 

Musí  se  však  jednat  o  nesporné  historické  události,  o  jejichž  realitě  není  pochyb,  musí 

naplňovat  znaky  genocidia  nebo  zločinů  proti  lidskosti  a  musí  jít  o  skutky,  které  byly 

nesporně spáchány nacisty nebo komunisty.117 Jelikož se jedná o úmyslný trestný čin, je nutné 

pečlivě se zabývat otázkou úmyslu. Je zapotřebí zjistit, zda úmyslem pachatele bylo popírat 

existenci známého a nesporného faktu. Skutková podstata ust. § 405 tr. zák. dopadá právě na 

případy  popírání  zcela  zřejmých  historických  událostí,  jako  je  např.  existence  holocaustu. 

Pokud  jsou  popírány  skutečnosti  sporné,  bude  zřejmě  nutné  vyžádat  znalecký  posudek  a 

prokázat pravdivost a nespornost existence popírané historické události, případně důkazů, o 

nichž se popírající osoba opírá. Zde se však dostáváme do situace, že až soudní znalec nám de 

facto  řekne,  zda  to  co  bylo  tvrzeno,  resp.  popíráno  je  trestné  či  nikoli,  a  tím  nám  ve  své 

podstatě řekne, že byl či nebyl spáchán trestný čin. O postavení soudních znalců při 

objasňování této trestné činnosti pojednávám blíže v další kapitole. 

Vzhledem k tomu, že popírat lze pouze něco, co je pravda, co je nespornou historickou 

skutečností,  u  úmyslného  popírání  by  se  muselo  jednat  o  výroky,  o  jejichž  nepravdivosti 

pachatel ví nebo je s jejich možnou nepravdivostí srozuměn, bez ohledu na to, že pro jiného je 

tato  otázka  naprosto  zřejmá.  Pouhé  popírání  z nevědomosti  pro  naplnění  skutkové  podstaty 

nestačí.118 V rámci jednotlivých výroků je zapotřebí vždy objektivně posoudit jeho celý obsah 

a zabývat se celým kontextem výroku, nikoli jen jednotlivými částmi. Pouze tak se dá zjistit, 

zda určité výroky naplňují skutkovou podstatu trestného činu dle ust. § 405 tr. zák. či nikoliv. 

Pokud  se  tyto  zločiny  zpochybňují,  pak  se  pochybuje  o  jejich  existenci  nebo  se 

zlehčují.  Často  půjde  o  bagatelizování  počtu  obětí  holocaustu  i  přesto,  že  byly  na  základě 

vědeckých  výzkumů  počty  zavražděných  upřesněny.  Pouhé  zpochybňování,  popř.  popírání 

nepodstatných jednotlivostí nebo podružných vedlejších věcí by nemělo být trestné, protože 

zákon směřuje k hrubému popírání či zpochybňování historicky uznaného rozsahu 

nacistických a komunistických zločinů. Vyvstává tedy otázka, jaký je uznaný rozsah 

nacistických a komunistických zločinů? Odpověď bude ponechána na úvaze soudů, které tak 

budou muset rozhodovat o historické události a bude jim přiznán prostor pro uvážení, jaký je 

                                                 
117 Herczeg, J.: K trestnímu postihu osvětimské lži, Trestní právo 2002, č. 7-8, str. 2-11 
118 Herczeg, J.: Meze svobody projevu, ORAC, Praha 2004, str. 108 
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obecně  uznávaný  rozsah  nacistických  či  komunistických  zločinů,  jehož  překročení  směrem 

dolů je již trestné.119  

Schvalováním se rozumí souhlas s těmito zločiny, ospravedlňováním je jejich veřejné 

omlouvání, případně také zlehčování.   

Ustanovení § 405 tr. zák. je možno aplikovat na projevy sympatií k již zaniklým 

hnutím. Trestně postihnutelná však bude jen propagace těch hnutí, následky jejichž činnosti 

jsou  společností  dodnes  citelně  vnímány  a  to  přes  určitý  časový  odstup.  Mezi  taková  hnutí 

patří  zejména  nacismus  nebo  fašismus.  Nebudou  sem  však  spadat  starověké  státní  útvary  a 

v nich působící hnutí, která směřovala k potlačení práv a svobod tehdejší společnosti. Trestní 

odpovědnost  spadá  pouze  na  projevy  sympatií  k těm  nejzávažnějším  zásahům  do  lidských 

práv (genocidium, zločiny proti lidskosti), nespadají sem projevy méně závažné (viz 

stanovisko trestního kolegia NS ČR, sp. zn. Tpjn 302/2005).  

Nejvyšší soud se k této problematice rovněž blíže vyjádřil ve svém rozhodnutí sp. zn. 

8  Tdo  980/2008,  dle  jehož  závěru  objektem  tohoto  trestného  činu  je  ochrana  základních 

lidských  a  občanských  práv  a  svobod,  rovnoprávnost  lidí  bez  rozdílu  rasy,  národnosti, 

náboženské příslušnosti, sociální příslušnosti nebo původu. Především jsou to základní práva 

a  svobody  uvedené  v  Listině  základních  práv  a  svobod.  Po  subjektivní  stránce  se  u  něho 

vyžaduje  úmysl.  Aby  byl  pachatel  trestně  odpovědný  skutkovou  podstatou  tohoto  trestného 

činu  (provinění),  musí  jeho  projevy  sympatií  směřovat  k  zaniklému  hnutí,  přičemž  jsou 

postihovány  pouze  ty  nejzávažnější  projevy  zásahů  do  sféry  lidských  práv  (genocidium, 

zločiny  proti  lidskosti).  Jestliže  odvolací  soud  v  právní  větě  shledal,  že  mladistvý  veřejně 

schvaloval  nacistické  genocidium  a  jiné  zločiny  nacistů  proti  lidskosti,  vycházel  ze  zjištění 

uvedených shora a také z toho, jak mladistvý sám sebe na webových stránkách prezentoval 

(pseudonym  S.88,  přičemž  číselné  označení  88  v  prostředí  Skinheads  znamená  označení 

pořadí  písmen  v  abecedě,  v  překladu  Heil  Hitler;  v.88,  atd.).  Na  webové  stránky  umístil 

odkazy na domácí i zahraniční webové stránky pravicových extremistů, hooliganské stránky, 

černý rasismus, na stránky s neonacistickou tématiku. Dovolatel se sám účastnil diskusí na 

diskusním fóru, kde bylo prezentováno množství rasisticky a xenofobně zaměřených názorů. 

Soud  sice  nedospěl  k  závěru,  že  by  mladistvý  jednoznačně  podporoval  stávající  konkrétní 

pravicové  extrémistické  organizace;  užíváním  historických  symbolů  nacistického  Německa, 

reprodukcí  myšlenek  rasové  výlučnosti,  nesnášenlivosti  a  zášti  však  jednoznačně  vyjádřil 

sympatie k hnutím již zaniklým i k nejzávažnějším násilným projevům těchto hnutí. Odvolací 

                                                 
119 Herczeg, J.: Meze svobody projevu, ORAC, Praha 2004, str. 108 
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soud  tedy  nepochybil,  pokud  jednání  mladistvého  kvalifikoval  jako  provinění  podpory  a 

propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261a TrZ.120 

V posledních letech se popírání holocaustu stalo poměrně diskutovaným tématem a to 

nejen  u  nás,  nýbrž  v celosvětovém  měřítku.  Za  překrucováním  historických  skutečností, 

doplňováním  nových  závěrů,  odmítáním  svědeckých  výpovědí  a  tzv.  novými  výzkumy  a 

objevy, týkající se vyvražďování židů během druhé světové války, stojí tzv. revizionisté, jak 

si  tito  lidé  říkají.  Tito  ,,vědci´´  se  snaží  popíráním  či  zpochybněním  nacistických  zločinů 

ospravedlnit nacistickou ideologii, založenou na antisemitských a rasistických teoriích, zapřít 

vinu Adolfa Hitlera na vyhlazení šesti miliónů Židů a manipulovat s historickými fakty. Mezi 

jejich základní teze patří zejména následující: 

- Židé  nebyli  zabíjení  v plynových  komorách  a  pokud  ano,  ne  v takovém  rozsahu 

v jakém se uvádí, 

- nacisté neměli vymyšlenou žádnou strategii jak vyhladit Židy, nebyl učiněn žádný 

pokus  o  systematické  vyhlazení  Židů,  mrtví  Židé  byli  důsledkem  individuálních 

excesů, 

- počet mrtvých Židů byl nižší, než-li se uvádí, nebyl v řádech miliónů, 

- holocaust je mýtus vymyšlený Židy během II. Světové války a udržovaný po válce, 

aby stát Izrael získal dostatečnou finanční podporu a satisfakci.121  

V evropském  měřítku  je  možno  zmínit  jména  jako  Robert  Faurisson,  David  Irving 

nebo Ernst Zündel. Irving a Zündel, zřejmě dva nejznámější popírači holocaustu, byli za své 

výroky  zpochybňující  holocaust  odsouzeni  k nepodmíněným  trestům  odnětí  svobody.  Nový 

Zéland a jiné země odepřely Irvingovi díky jeho výrokům vstup do své země.122 

Zajímavostí je, že trestní odpovědnost za trestné činy podle ustanovení § 403, 404, 405 

tr.  zák.,    uplynutím  promlčecí  doby  zaniká  i  přesto,  že  u  ostatních  trestných  činů  v  hlavě 

třinácté tomu tak není, tj. trestní odpovědnost uplynutím promlčecí doby u nich nezaniká. 

 

3.2.4.8 Trestnost symbolů 

 

 Jednání, která velmi často naplňují skutkové podstaty ustanovení § 403 a 404 tr. zák. 

jsou páchána ve formě používání různých symbolů nebo zástupných znaků. Nejčastěji půjde   

                                                 
120 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 9. 2008, sp.zn. 8 Tdo 980/2008  
121 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 50, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
122 Irving banned from boarding NZ flight. Theage.com.au [online]. [cit 2019-09-05]. Dostupné z: 
https://www.theage.com.au/world/irving-banned-from-boarding-nz-flight-20040918-gdynhw.html 
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o  vyobrazení  na  oblečení,  různé  fašizující  nášivky,  loga  a  další  doplňky  a  také  tetování. 

Z větší části budou pachatelé trestné činnosti páchané v této formě příslušníky hnutí 

skinheads,  kteří  mnohé  symboly  odvozují  od  fašistické  a  nacistické  ideologie  a  snaží  se  je 

zasadit do severské nebo keltské mytologie.   

Symboliku extremistických hnutí lze rozdělit do tří kategorií: 

- symbolika se zjevným rasovým motivem;  jedná  se  o  symboly a znaky, z nichž je      

  možné  vyvodit  rasový  motiv,  které  tedy  svým  grafickým  vyobrazením  navozují 

  nebezpečí porušení práv a svobod  občanů.  Obsah  těchto atributů je obecně známý a  

              jsou jimi deklarovány  rasová, národnostní  nebo  náboženská  zášť. Tyto znaky  jsou        

  celo společensky  odmítány  s  tím,   že  potlačují  základní  lidská  práva  a  svobody.  

   Typickým příkladem je vyobrazení hákového kříže neboli svastiky. 

- symbolika se skrytým rasovým motivem;  sem  spadají ty symboly nebo emblémy,  

  jejichž  rasový  charakter  není  obecně  známý.  Většinou  nejsou  občany  negativně  

  vnímány, čímž se odlišují od symbolů první kategorie.  Tyto  znaky  často  mají  více         

  významů,  zejména  historických  a v rámci trestního  řízení  je  třeba  prokázat  jejich     

  význam   a   obsah  a také identifikaci osoby  pachatele  s  konkrétním  znakem.  Jako   

  příklad lze uvést tzv. keltský kříž. 

 - symbolika prostá rasového motivu; jde o symboliku, které je hojně využívána, ale 

              nelze ji přisuzovat, že by směřovala k potlačení práv a  svobod občanů.  Jako příklad  

              lze  uvést  nápis  ,,skinhead“.  Lze  ho  odsoudit  morálně,  nicméně nelze tak učinit z  

              hlediska trestního práva. Tyto  atributy bývají však často doprovázeny dalšími znaky,  

              které už však uvedenou skutkovou podstatu mohou naplňovat.123   

 K prokázání naplnění skutkové podstaty podle ustanovení § 403 nebo 404 tr. zák. jsou 

ve velké míře využíváni znalci z oboru kriminalistiky, historie, politologie a sociologie. Jejich 

znalecký  posudek  je  důležitým  důkazním  prostředkem,  nicméně  je  zapotřebí  zkoumat  také 

subjektivní stránku každého konkrétního případu a to zejména úmysl pachatele podporovat a 

propagovat hnutí uvedené v ustanovení § 403 nebo 404 tr. zák. a jeho vlastní vztah k těmto 

symbolům. Pachatel nemusí nutně znát přesný  význam a obsah jednotlivých znaků, postačí 

jeho vědomost o spojení s hnutím a pachatelův postoj k hnutí.124 

 Jedním z přelomových rozhodnutí co se skryté symboliky týká je rozhodnutí 

Městského soudu v Brně sp. zn. 3 T 120/2009. Tímto rozsudkem byl pachatel shledán vinným 

trestným činem podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka dle 

                                                 
123 Chmelík, J.: Symbolika extremistických hnutí, ARMEX, Praha 2000, str. 56 
124 Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001, str. 96 
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ustanovení § 261a trestního zákona, kterého se dopustil tím, že v centru Brna v době konání 

veřejného  shromáždění  členů  a  příznivců  Dělnické  strany,  kterého  se  účastnil,  měl  na  sobě 

mikinu, opasek a odznak s nápisem "Eighty eight" a číslicí "88", přičemž tato čísla znamenají 

pořadí  písmen  v  latinské  abecedě  jako  odkaz  na  písmena  HH,  což  je  zkratka  pro  klasický 

nacistický pozdrav "Heil Hitler", přičemž vzhledem k osobě stěžovatele a okolnostem 

shromáždění o této skutečnosti věděl. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. 9. 2009 č. j. 5 

To 407/2009-134 pachatelovo odvolání jako nedůvodné zamítl. Nejvyšší soud usnesením ze 

dne 9. 6. 2010 sp. zn. 11 Tdo 409/2010 odmítl dovolání pro zjevnou neopodstatněnost.   

V dané věci využil odsouzený i možnosti ústavní stížnosti, která však byla odmítnuta a 

Ústavní soud se vyjádřil k dané problematice následovně. Dle jeho názoru soudy v této kauze 

uzavřely,  že  číslo  88  je  symbolem,  přičemž  účelem  symbolu  je  podat  ve  zkratce  určitou 

informaci, obvykle vyjádřit konkrétní postoj, myšlenku nebo náladu. Pro fašismus a německý 

nacionalismus je typická symbolika čísel sestavených zejména z  číselných abecedních pozic 

iniciál osobností fašismu (srov. Chmelík, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 

Linde,  Praha  2001,  s.  79).  Ačkoli  číslo  88  je  považováno  za  symbol  se  skrytým  rasovým 

motivem, pouhé nošení oblečení s číslicemi 88 samo o sobě nedostačuje k naplnění subjektivní 

stránky skutkové podstaty trestného činu dle ustanovení § 261a trestního zákona; rozhodující 

je  vždy  zjištění  úmyslu,  s  jakým  osoba  dané  symboly  nosí,  přičemž  ten  může  být  zjištěn 

přímo např. z jejích výslovných prohlášení nebo nepřímo z okolností, jež prezentaci 

takových symbolů doprovázejí. Vůle přihlásit se k nacistickým myšlenkám není dána např. v 

případě  natáčení  historického  filmu  zobrazujícího  toto  období,  naopak  soudy  nepochybily, 

jestliže  ve  stěžovatelově  jednání  shledaly  naplnění  subjektivní  stránky  nejméně  ve  formě 

úmyslu nepřímého, a to s ohledem na kontext, v němž bylo oblečení nošeno. Stěžovatel nebyl 

odsouzen pro pouhé nošení závadného oděvu či znalost významu číslic 88, ale pro 

schvalování  nacistických  zločinů,  jež  se  projevilo  právě  tím,  že  na  shromáždění  politické 

strany,  jež  svým  programem  směřuje  k  vyvolávání  národnostní,  rasové,  etnické  a  sociální 

nesnášenlivosti vůči určitým skupinám obyvatel České republiky (srov. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 

13/10 dostupné na http://nalus.usoud.cz), se prezentoval symboly s těmito názory 

sympatizujícími. Nelze akceptovat obhajobu stěžovatele, že byl nevinným nositelem oděvu a 

doplňků  určité  obchodní  značky,  protože  není  zvykem,  aby  běžný  spotřebitel  choval  tak 

pozoruhodný obdiv a věrnost konkrétní obchodní značce, že by kromě jejího oblečení nosil i 

odznak  s  jejím  logem.  Rovněž  není  možno  se  ztotožnit  s  názorem  stěžovatele,  že  k  jednání 

nedošlo veřejně, jestliže bylo učiněno na veřejnosti přístupném prostranství v centru města za 

přítomnosti dalších 500 osob. Že se nejednalo o jednorázovou a nahodilou záležitost 
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pramenící  ze  stěžovatelovy  neznalosti  poměrů,  svědčí  jeho  pravidelná  účast  na  veřejných 

akcích tohoto zaměření (srov. zprávy Policie ČR, č. l. 58 - 59 a 62 - 63 spisu). Konečně je 

třeba  upozornit,  že  konstatování  soudu  o  neprokázání  nesouhlasu  stěžovatele  s  myšlenkami 

Adolfa Hitlera ještě neimplikuje porušení povinnosti soudu tuto skutečnost zjišťovat.125 

 

3.2.5. Kvalifikované skutkové podstaty trestního zákoníku 

 

3.2.5.1 Vražda 

 

 Objektem  tohoto  trestného  činu  je  život  jako  nejcennější  hodnota,  která  existuje. 

Vražda představuje nejzávažnější trestný čin, pro účely mé disertační práce je však podstatné 

pouze ustanovení § 140 odst. 1, 3 písm. g). tr. zák. (dříve § 219 odst. 1, 2 písm. g) zák. č. 

140/1961 Sb., trestní zákon).   

Pachatel spáchá uvedený čin tím, že jiného úmyslně usmrtí pro jeho skutečnou nebo 

domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 

proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Jde o okolnost zvláště přitěžující, za kterou 

lze uložit patnáct až dvacet let nebo i výjimečný trest, a která byla do  původního trestního 

zákona  zařazena  novelou  z roku  1995.  Jak  vypovídá  ze  skutkové  podstaty,  je  zde  třeba 

úmyslu, příprava je trestná.  

Přijetím  nového  trestního  zákoníku  došlo  k modifikaci  této  kvalifikované  skutkové 

podstaty, když trestně odpovědný je pachatel, který usmrtí jiného nejen pro skutečnou ale i 

domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 

proto,  že  je  bez  vyznání,  tzn.  případy,  pokud  se  pachatel  domnívá,  že  oběť  je  určité  rasy, 

apod., avšak ve skutečnosti se mýlí. K modifikaci této kvalifikované skutkové podstaty došlo 

i  u  dalších  trestných  činů  směřujících  proti  životu  a  zdraví  (viz  dále).  Novelizaci  těchto 

skutkových  podstat  lze  hodnotit  jen  pozitivně,  neboť  v minulosti  se  vyskytly  případy,  kdy 

pachatel útočil na někoho v domnění, že se jedná o příslušníka určité rasy, národnosti apod., 

avšak ve skutečnosti se mýlil. 

Smrtí se rozumí tzv. cerebrální smrt, tedy tzv. smrt mozku, kdy už nelze zpětně oživit 

tělesné funkce člověka a dochází rovněž k zástavě krevního oběhu. Pro tuto kvalifikovanou 

podstatu  je  rozhodná  pohnutka,  která  spočívá  v nenávisti  druhého  pro  jeho  skutečnou  či 

domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo 

                                                 
125 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2613/10 
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proto, že je bez vyznání. V rámci trestního řízení je tedy nutné pachateli bezpečně dokázat, že 

jeho motivem byla nenávist nebo zášť vůči jiné osobě pro její skutečnou či domnělou rasu, 

národnost, příslušnost k etnické skupině, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez 

vyznání.  

Zajímavostí  pak  je  rozhodnutí  Vrchního  soudu  v Olomouci,  dle  kterého  zákonné 

ochrany  tohoto  ustanovení  zákona  však  požívá  jen  takové  politické  přesvědčení,  které  není 

v rozporu se zájmy chráněnými trestním zákonem. V rámci aplikace ust. § 140 odst. 1, odst. 3 

písm. g) tr. zák. je třeba mít na paměti, že účelem trestního zákona je dle § 1 tr. zák. chránit 

zájmy  společnosti,  ústavní  zřízení  České  republiky  a  práva  a  oprávněné  zájmy  fyzických  a 

právnických osob. Důležitý význam při posuzování, zda určité politické přesvědčení požívá či 

nepožívá zákonné ochrany, budou mít jeho konkrétní formy projevu (viz Usnesení Vrchního 

soudu v Olomouci sp. zn. 4 To 85/98).    

V roce  2009  došlo  k asi  nejznámějšímu  rasově  motivovanému  útoku  vůči  romské 

komunitě  na  území  České  republiky,  a  sice  ke  žhářskému  útoku  ve  Vítkově,  jak  se  vžilo 

označení pro tento případ. Čtveřice pachatelů byla obviněna a následně i pravomocně 

odsouzena mimo jiné i pro pokus trestného činu vraždy s rasovým podtextem podle ust. § 8 

odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. a), b), e), g) spáchaný formou spolupachatelství podle ust. § 9 

odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon.  

Pachatelé,  ve  snaze  zviditelnit  se  v  rámci  extremistických  hnutí  i  vůči  společnosti 

provedením  větší  akce  před  120.  výročím  narození  Adolfa  Hitlera,  vhodili  dne  18.  4.  2009 

kolem  23.45  hod  zápalné  láhve  s  hořícími  knoty  do  tří  ze  čtyř  oken  předem  vytipovaného 

domu  obývaného  početnou  romskou  rodinou.  To  vše  učinili  po  předchozím  plánování.  Tím 

způsobili  v  celém  domě  rychle  se  šířící  požár  a  následné  úplné  vyhoření  domu.  Hořícím 

benzínem  byla  potřísněna  nezletilá  N.  K.,  v  důsledku  čehož  utrpěla  zranění  bezprostředně 

ohrožující život (popáleniny II. až III. stupně na 77 % povrchu těla a popálení horních cest 

dýchacích, přičemž na některých místech dosahovaly až IV. stupně). Poškozená A. S. utrpěla 

popáleniny II. stupně celkem na 27 % povrchu těla a v  důsledku tohoto útoku u ní došlo k 

rozvinutí posttraumatického syndromu s úzkostně depresivní symptomatikou. Poškozený P. K. 

utrpěl popáleniny II. a III. stupně celkem na 11 % povrchu těla. Nalézací soud vzal dále za 

prokázané, že v případě poškozené nezletilé a jejich rodičů nedošlo k jejich usmrcení pouze 

shodou okolností nezávislých na vůli obviněných a v důsledku poskytnutí vysoce kvalifikované 

lékařské péče. V místnosti obývané poškozenými byly rovněž přítomny další tři nezletilé, které 

spaly  v  postelích  na  protilehlé  straně  zasaženého  okna,  přičemž  opět  jen  shodou  náhod 

nedošlo k jejich zasažení hořícím benzínem, utrpění popálenin a k bezprostřednímu ohrožení 
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jejich  života.  V  druhé  části  domu  byli  přítomni  poškozená  V.  M.  a  V.  M.,  kteří  neutrpěli 

popáleniny. Soud dospěl k závěru, že obvinění si noční dobu vytipovali, objekt a založení tří 

ohnisek  požáru  zvolili v  úmyslu  usmrtit  osoby  přítomné  v  domě,  případně  ztížit  jejich 

záchranu.  Zapálením  domu  způsobili  škodu  v  částce  nejméně  131  260  Kč,  dům  musel  být 

posléze demolován a další škodu způsobili shořením vybavení domu a osobních věcí 

poškozených.126 

Pachatelé byli odsouzeni rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2010, 

sp. zn. 32 T 2/2010 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 2011, 

sp. zn. 6 To 19/2011, k výjimečným trestům odnětí svobody v trvání 20 a 22 let do věznice se 

zvýšenou  ostrahou.  Zajímavostí  tohoto  případu je  takový  zájem  médií  a  veřejnosti  z celého 

světa, že se jedná o první případ v české justici, který byl přenášen on-line přímo ze soudní 

síně.  Toto  bylo  mimo  jiné  argumentem  dvou  ze  čtyř  obžalovaných  v rámci  podané  ústavní 

stížnosti,  kterou  projednal  Ústavní  soud  dne  14.  10.  2014  a  usnesením  ji  odmítl  jako 

nedůvodnou. Ve svém rozhodnutí pak Ústavní soud odkazuje na nález sp. zn. II. ÚS 2672/07, 

kde již dříve Ústavní soud konstatoval, že s ohledem na podstatu a význam zásady veřejnosti 

soudního  řízení  se  nelze  při  její  aplikaci  omezit  pouze  na  umožnění  přístupu  veřejnosti  do 

soudní síně v době jednání. Byť se jedná o formu původní a základní, stejně jako jiné oblasti 

života i právní řád prošel vývojem, který nutně musel reflektovat nové možnosti mezilidských 

vztahů,  vytvářených  zejména  rozvíjejícími  se  službami  a  technickým  pokrokem.  Tím  měl 

především na mysli nástup vlivu a významu masových sdělovacích prostředků. V tomto smyslu 

je dle Ústavního soudu možné vnímat ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 

a  soudcích  (dále  jen  "zákon  o  soudech  a  soudcích"),  které  na  podústavní  úrovni  reguluje 

možnost  uskutečňovat  zvukové  a  obrazové  přenosy,  resp.  obrazové  a  zvukové  záznamy. 

Samotnou přítomnost médií, resp. jejich reprezentantů, na soudním řízení nelze bez dalšího 

omezit již jen z toho důvodu, že se jedná o veřejnost. Právo médií na přístup k informacím 

týkajícím se trestních řízení a na jejich šíření je nadto garantováno čl. 17 Listiny, resp. čl. 10 

Úmluvy  [srov.  např.  nález  sp.  zn.  Pl.  ÚS  2/10  ze  dne  30.  3.  2010  (N  68/56  SbNU  761; 

123/2010 Sb.) nebo rozhodnutí ESLP ve věci Campos Damaso proti Portugalsku ze dne 24. 4. 

2008,  č.  st.  17107/05].  Byť veřejnost  řízení  automaticky  neznamená možnost  pořizovat 

obrazové  záznamy  či  uskutečňovat  přímé  přenosy  (neboť  ty  jsou  podmíněny  souhlasem 

předsedy senátu, resp. samosoudce), přítomnost veřejnosti, ať už osobní či skrze obrazový či 

                                                 
126 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 32 T 2/2010 



93 
 

zvukový  přenos  nebo  záznam,  nelze  zakázat, resp.  nepovolit,  aniž  by  k  tomu existoval 

relevantní důvod, neboť v takovém případě by se jednalo o svévoli.127 

Důležitým  momentem  ve  shora  uvedené  kauze  bylo  jednoznačné  prokázání  motivu 

jednání obžalovaných, tj. zda tímto motivem byla právě tzv. rasová pohnutka. Tuto pak oba 

soudy dovozují nejen z doznání dvou ze čtyř obžalovaných, nicméně rovněž z charakteristiky 

osob  obžalovaných,  u  kterých  bylo  zjištěna  jejich  inklinace  k ideologii  nacismu.  Toto  své 

tvrzení opírají soudy jednak o důkazy zajištěné v rámci domovních prohlídek, tak i o zprávy 

Policie ČR podávající charakteristiku jednotlivých obžalovaných a zejména jejich participaci 

na  akcích  extrémní  pravice  v minulosti,  avšak  i  z toho  že  útok  byl  naplánován  v předvečer 

120. výročí narození Adolfa Hitlera (20. dubna). Ze všech těchto důkazů soudy obou stupňů 

shodně uzavírají, že u všech obžalovaných byl jednoznačně prokázán jejich motiv spáchat čin 

na  poškozených  pro  to,  že  jsou  Romové.  Vrchní  soud  k tomu  rovněž  ve  svém  rozsudku 

dodává, že Romové žijící na území ČR jsou bez dalších pochyb etnickou skupinou, a proto 

jednání vůči nim naplňuje v daném případě skutkové podstaty trestného činu vraždy 

spáchaného na jiném pro jeho příslušnost k etnické skupině.128  

 

3.2.5.2 Těžké ublížení na zdraví   

 

Podle § 145 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. (dříve § 222 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 140/1961 

Sb., trestní zákon) se pachatel dopustí trestného činu, pokud jinému úmyslně způsobí těžkou 

újmu  na  zdraví  pro  jeho  skutečnou  nebo  domnělou  rasu,  příslušnost  k etnické  skupině, 

národnost,  politické  přesvědčení,  vyznání  nebo  proto,  že  je  skutečně  nebo  domněle  bez 

vyznání.  

Co je těžká újma na zdraví zákonodárce vymezuje v § 122 odst. 2 tr. zák. s tím, že 

s odkazem na ustálenou judikaturu se většinou bude jednat o poruchu zdraví trvající nejméně 

6 týdnů, nicméně tato doba pro kvalifikování trestného činu dle § 145 tr. zák. není 

podmínkou. Je třeba vždy přihlédnout k okolnostem konkrétního případu.  Těžkou újmou na 

zdraví se dle trestního zákoníku rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné 

onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví: 

a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 

c) ochromení údu, 

                                                 
127 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 14. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1418/12 
128 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 2011, sp. zn. 6 To 19/2011, str. 61 
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d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 

f) zohyzdění, 

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

h) mučivé útrapy, nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví. 

V této souvislosti bych rád zmínil rozsudek Krajského soudu v Praze z roku 2012, kde 

byli tři pachatelé uznáni vinnými tím, že  dne 11. července 2011 v nočních hodinách kolem 

00.30 hodin v obci Býchory, okres Kolín, před domem čp. 144 společně poté, co obžalovaný J. 

Ř.  ostatním  obžalovaným  rozdal  připravené  louče  se  slovy,  že  půjdou  postrašit  Cikány,  se 

záměrem u rodiny M. D., vzbudit obavy z použití násilí s následkem ublížení na zdraví pod 

okny bytu,  který obýval  společně s družkou E.  D., a dětmi F. D., a E. D., dále D. H. R., a 

jejími  dětmi  F.  H.,  J.  B.,  v  němž  byli  dále  přítomni  dcera  M.  D.  A.  D.  a  A.  P.,  a  D.  S..,  s 

hořícími loučemi v rukou vyvolávali hesla, že poškození pro svůj etnický původ pošpinili obec 

a  musí  odejít  z  obce,  aby  Čechy  zůstaly  Čechům,  a  obžalovaný  V.  V.  sám  bez  domluvy  s 

ostatními obžalovanými vhodil hořící louč do otevřeného okna obývacího pokoje poškozených 

nacházejícího se ve druhém nadzemním podlaží bytového domu s vědomím, že může způsobit 

požár bytu a v důsledku toho vážnou újmu na zdraví přítomných osob, přičemž se způsobením 

takového následku byl srozuměn, došlo tak ke vzplanutí závěsu roztaženého přes okno, hořící 

louč  dopadla  na  podlahu  pokoje,  kde  ji  uhasil  poškozený  A.  P.  malým  množstvím  vody, 

nedošlo tak k rozšíření požáru, při kterém přítomným hrozilo vážné poškození zdraví 

spočívající v otravě v důsledku vdechování toxických chemických látek vznikajících v průběhu 

požáru, ve vážné dechové nedostatečnosti z neadekvátního složení vdechovaného vzduchu a 

vznik popáleninového úrazu v důsledku účinku vysoké teploty. 

V této  věci  je  zřejmý  velmi  podobný  modus  operandi  jako  ve  shora  citované kauze 

žhářů z Vítkova, byť zde nedošlo k tak fatálním následkům, resp. díky pohotovosti 

poškozených nedošlo de facto k žádné újmě na zdraví a zcela zanedbatelné újmě na majetku. 

Za zmínku však stojí použitá právní kvalifikace na skutek spáchaný hlavním pachatelem, jenž 

vybočil z jednání ostatních obžalovaných, a sice jako pokus těžké újmy na zdraví s rasovým 

podtextem dle ust. § 21 odst. 1 k § 145 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. Byť jednání obžalovaných 

nebylo  předem  domluvené,  a  byť  to  byl  jeden  z obžalovaných,  kdo  vybočil  z jinak  předem 

domluveného  jednání,  které  však  směřovalo  jen  k postrašení  poškozených,  tak  případný 

možný následek, který však nenastal, mohl být zcela jistě stejně závažný ne-li závažnější než 

v kauze tzv. vítkovských žhářů.  
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Vrchní soud v Praze však následně na podkladě odvolání obžalovaných změnil 

napadený rozsudek, když hlavního pachatel uznal vinným toliko z přečinu násilí proti skupině 

obyvatelů a jednotlivci, ostatní obžalované pak z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo 

jiné skupiny osob. Všichni obžalovaní odešli od soudu s podmíněnými tresty odnětí 

svobody.129 

 

3.2.5.3 Ublížení na zdraví  

 

Kdo  jinému  úmyslně    ublíží  na    zdraví    pro    jeho    skutečnou  nebo  domnělou  rasu, 

příslušnost  k etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,  vyznání  nebo  proto,  že  je 

skutečně  nebo  domněle  bez  vyznání  je  kvalifikovaná  skutková  podstata  v ustanovení  §  146 

odst. 1, 2 písm. e) tr. zák. (dříve § 221 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon).  

Ublížením na zdraví se dle ust. § 122 odst. 1 tr. zák. rozumí takový stav záležející v 

poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních 

funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který 

vyžaduje lékařského ošetření. Soudní praxe pokládá za poruchu zdraví poškozeného, která mu 

ztěžuje obvyklý způsob života nebo výkon obvyklé činnosti, dobu nejméně sedmi dnů. Doba 

trvání  nejméně  sedmi  dnů  však  není  obligatorní  podmínkou.  Důležitým  kritériem  je  zde 

pracovní neschopnost, nejedná se však o kritérium jediné a rozhodující.130 

Důležitým znakem v obou dvou kvalifikovaných skutkových podstatách (jak u 

těžkého  ublížení  na  zdraví  tak  i  u  ublížení  na  zdraví)  je  opět  pohnutka,  kterou  se  myslí 

nenávist nebo zášť ke druhému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 

bez vyznání. V obou dvou případech je nezbytné tuto pohnutku pachateli prokázat.   

Chráněným zájmem je v obou případech lidské zdraví, k naplnění skutkové podstaty 

se vyžaduje úmyslné zavinění.  

Pro úplnost nutno uvést, že pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 tr. zák. je 

třeba souhlasu poškozeného podle § 163 tr. řádu pokud nejsou splněny podmínky v § 163a   

tr. řádu.  

 

                                                 
129  Za  žhářský  útok  na  Romy  v  Býchorech  padla  podmínka .  Kolinsky.denik.cz  [online].  [cit  2019-09-05]. 
Dostupné z: https://kolinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-zharsky-utok-na-romy-v-bychorech-padla-podminka-
20130502.htmlhttps://kolinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-zharsky-utok-na-romy-v-bychorech-padla-
podminka-20130502.html 
130 Jelínek, J a kolektiv: Trestní právo hmotné, Obecná a zvláštní část, 2. aktualizované vydání, Linde, Praha 
    2006, str. 639 
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3.2.5.4 Vydírání 

 

Trestného činu vydírání dle ust. § 175 odst. 1, odst. 2 písm. f) tr. zák. (dříve § 235  

odst.  1,  2  písm.  f)  zák.  č.  140/1961  Sb.,  trestní  zákon)  se  dopustí  ten,  kdo  jiného  násilím, 

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl a 

spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je  skutečně nebo domněle 

bez vyznání.  

Objektem tohoto trestného činu je svobodné rozhodování člověka. Objektivní stránka 

spočívá v tom, že pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 

nutí k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Pachateli je však třeba prokázat, stejně jako 

u  trestného  činu  vraždy  nebo  ublížení  na  zdraví,  motiv  jeho  jednání,  tedy  pohnutku.  Podle 

statistik MV ČR bylo v letech 1995 – 2017 obžalováno z trestného činu vydírání dle ust.  § 

175 odst. 1, odst. 2 písm. f) tr. zák. (resp. § 235 odst. 1, odst. 2 písm. f) zák. č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon) celkem 24 lidí.131   

 

3.2.5.5 Poškození cizí věci 

 

Trestného činu  poškození cizí věci dle ust. § 228 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák.  

(dříve § 257 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon) se dopustí ten, kdo zničí, 

poškodí  nebo  učiní  neupotřebitelnou  cizí  věc  a  způsobí  tak  na  cizím  majetku  škodu  nikoli 

nepatrnou,  spáchá-li  takový  čin  na  věci  jiného  pro  jeho  skutečnou  nebo  domnělou  rasu, 

národnost,  politické  přesvědčení,  vyznání  nebo  proto,  že  je  skutečně  nebo  domněle  bez 

vyznání.  

Tento  přísnější  postih  byl  do  trestního  zákona  zaveden  novelou  č.  152/1995  Sb. 

Objektem tohoto trestného činu je nikým nerušené vlastnické právo, předmětem útoku je cizí 

věc. I zde stejně jako v předchozích případech, bude zapotřebí prokazovat pohnutku 

pachatele. V období 1995 – 2017 se tohoto trestného činu dopustilo 116 pachatelů.132 

 

 

 

                                                 
131 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní 
politiky, Praha 2018, str. 29-30 
132 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní 
politiky, Praha 2018, str. 29-30 
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3.2.5.6 Další trestné činy s kvalifikovanou skutkovou podstatou 

 

 Jak  uvedeno  výše,  v  trestní  zákoník  obsahuje  celou  řadu  dalších  trestných  činů,  u 

nichž kvalifikovaná skutková podstata obsahuje důvod, pro které je třeba užít přísnější trestní 

sazbu. U všech těchto trestných činů se vždy jedná o případ, pokud pachatel spáchá trestný 

čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost,  politické  přesvědčení,  vyznání  nebo  proto,  že  je  skutečně  nebo  domněle  bez 

vyznání. Jedná se o následující trestné činy: 

 

§ 149 odst. 2 písm. c) tr. zák. - mučení a jiné nelidské a kruté zacházení 

§ 170 odst. 2 písm. b) tr. zák. - zbavení osobní svobody 

§ 171 odst. 3 písm. b) tr. zák. - omezování osobní svobody 

§ 172 odst. 3 písm. b) tr. zák. - zavlečení 

§ 183 odst. 3 písm. b) tr. zák. - porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v 

soukromí 

§ 329 odst. 2 písm. b) tr. zák. - zneužití pravomoci úřední osoby 

§ 378 odst. 2 tr. zák. - urážka mezi vojáky 

§ 379 odst. 2 písm. d) tr. zák. - urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí 

§ 380 odst. 2 písm. c) tr. zák. - urážka mezi vojáky stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou 

násilí 

§ 382 odst. 2 písm. c) tr. zák. - porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti 

§ 383 odst. 2 písm. c) tr. zák. - porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo 

s nižší hodností 

 U  všech  shora  uvedených  kvalifikovaných  skutkových  podstat  vč.  trestných  činů 

vraždy, těžkého ublížení na zdraví a ublížení na zdraví přichází do úvahy doplnění stávající 

kvalifikované  podstaty  o  útoky  namířené  proti  skutečné  nebo  domnělé  sexuální  orientaci, 

genderové  identitě,  zdravotnímu  stavu  či  příslušnosti  k  jiné  sociální  skupině.  Nově  by  tak 

vždy  příslušná  kvalifikovaná  podstata  mohla  znít  tak,  že  pachatel  bude  potrestán  přísněji, 

spáchá-li daný trestný čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, genderovou 

identitu,  zdravotní  stav,  příslušnost  k jiné  sociální  skupině,  vyznání  nebo  proto,  že  je 

skutečně nebo domněle bez vyznání. 

 Zcela  bez  významu  není  ani  zamýšlený  návrh  na  úpravu,  resp.  zpřísnění  skutkové 

podstaty přečinu výtržnictví, jeho kvalifikovaná skutková podstaty by mohla de lege ferenda  



98 
 

vypadat takto: Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 

neslušnosti  nebo  výtržnosti  tím,  že  napadne  jiného  a  spáchá-li  čin  na  jiném  pro  jeho 

skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení,  sexuální  orientaci,  genderovou  identitu,  zdravotní  stav,  příslušnost  k  jiné 

sociální  skupině,  vyznání  nebo  proto,  že  je  skutečně  nebo  domněle  bez  vyznání.  Zcela 

obdobně by pak mohlo dojít i ke zpřísnění skutkových podstat u trestných činů rvačky (§ 158 

tr. zák.), nebezpečného vyhrožování (§ 353 tr. zák.), nebezpečného pronásledování (§ 354 tr. 

zák.). 

 

3.3 Přestupkové právo  

 

Ochrana národnostních a etnických menšin je poskytována nejen trestním zákoníkem, 

ale i zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. a zákonem o 

některých přestupcích č. 251/2016 Sb. 

Podle ustanovení § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky je přestupkem společensky 

škodlivý  protiprávní  čin,  který  je  v  zákoně  za  přestupek  výslovně  označen  a  který  vykazuje 

znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Pro trestný čin i přestupek je charakteristická 

jejich společenská škodlivost, zavinění pachatele, jeho příčetnost a dosažení věku 15-ti let a 

dále  skutečnost,  že  musí  být  jako  trestný  čin  nebo  přestupek  označen  v zákoně.  Základní 

rozdíl  mezi  trestným  činem  a  přestupkem  je v míře  společenské  škodlivosti.  Pokud  se 

překrývají formální znaky trestného činu a přestupku, tj. znaky uvedené v zákoně, má se za to, 

že ustanovení o trestných činech jsou v poměru speciality k ustanovení o přestupcích. 

Ustanovení o přestupcích jsou v poměru subsidiarity k ustanovení o trestných činech.133 

 Dvě skutkové podstaty obsažené přímo v zákoně o některých přestupcích jsou 

zaměřeny přímo na ochranu občanů náležejících k etnickým menšinám. Jedná se o přestupky 

proti  občanskému  soužití,  a  sice  ustanovení  §  7  odst.  3  písm.  a),  b)  zákona  o  některých 

přestupcích,  podle  kterého  se  fyzická,  právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  dopustí 

přestupku  tím,  že  omezuje  nebo  znemožňuje  příslušníku  národnostní  menšiny  výkon  práv 

příslušníků národnostních menšin, nebo způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k 

národnostní  menšině  nebo  pro  jeho  etnický  původ,  pro  jeho  rasu,  barvu  pleti,  pohlaví, 

sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické 

nebo  jiné  smýšlení,  členství  nebo  činnost  v  politických  stranách  nebo  politických  hnutích, 

                                                 
133 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo hmotné, Obecná a zvláštní část, 2. aktualizované vydání, Linde, Praha    
    2006, str. 119 
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odborových  organizacích  nebo  jiných  sdruženích,  pro  jeho  sociální  původ,  majetek,  rod, 

zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 20.000,- 

Kč  a  jsou-li  spáchány  opakovaně  po  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o  přestupku  tak  až 

30.000,- Kč. Jako sankci lze, je-li přestupek spáchán fyzickou osobou, uložit i tzv. omezující 

opatření dle ust. § 52 zákona o odpovědnosti za přestupky spočívající v zákazu navštěvovat 

určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným 

okruhem osob nebo v povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo 

násilného chování.  

 Zavedení  těchto  dvou  skutkových  podstat  do  přestupkového  zákona  lze  bez  pochyb 

hodnotit kladně. Stejně jako u trestných činů je třeba i u přestupků odlišit jednání, která jsou 

vedena určitou pohnutkou, v tomto případě pohnutkou rasovou, a stanovit za ně vyšší sankce. 

Rasová  nenávist  a  zášť  bývá  často  nebezpečnější  než  samotný  účinek  deliktu.  Existence 

současné právní úpravy těchto deliktů v zákoně o přestupcích je tedy zcela na místě a byla de 

facto převzata z původního zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 
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4. Analýza dostupných soudních rozhodnutí 

 
 Vzhledem k tomu, že působím jako advokát vykonávající obhajobu v trestním řízení, 

měl jsem tu možnost působit jako obhájce i v několika mediálně sledovaných případech, ve 

kterých byli pachatelé obviněni a následně obžalováni pro tzv. hate crimes neboli trestné činy 

z nenávisti. Ve většině případů se jednalo o obvinění z trestného činu podpory a propagace 

hnutí  směřujících  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka  a  vzhledem  k  tomu,  že  se  jednalo  o 

období předcházející účinnosti nového trestního zákoníku, jednání obviněných se posuzovala 

dle tehdejší právní úpravy, tj. dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Většina těchto kauz 

byla  orgány  činnými  v  trestním  řízení  projednávána  několik  let  a  některé  jsou  stále  dosud 

neukončené, přičemž trvají i více než 8 let. 

 

4.1 Kauza tzv. samolepkových zločinců 

 

 V této velmi sledované kauze bylo celkem 8 osob v roce 2009 obviněno a následně v 

roce  2010  obžalováno  z  trestného  činu  podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k  potlačení 

práv a svobod člověka podle ust. § 260 odst. 1, 2 psím. a), b) trestního zákona č. 140/1961 

Sb., neboť se měli dle obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 dopustit toho, 

že: po předchozích dohodách mezi sebou navzájem a ještě s dalšími, neztotožněnými osobami, 

s předem dohodnutým rozdělením konkrétních činností, vedeni shodným záměrem a se 

stejným cílem, prezentovaným přímo nebo skrytě, kterým bylo zpřístupňování myšlenek a idejí 

nacismu a neonacismu širokému okruhu veřejnosti, získávání dalších stoupenců těchto 

myšlenek a idejí nebo materiální či morální podpora stejně smýšlejících osob, společně s ještě 

dalšími,  neztotožněnými  osobami,  když  např.  dne  4.  12.  2008  v  době  od  cca  18:00  hod.  v 

obvodu  Prahy  1  a  Prahy  2  v  prostoru  Palackého  náměstí,  Na  Moráni,  Karlovo  náměstí, 

Smetanovo  nábřeží,  Křížovnická,  17.  listopadu,  Elišky  Krásnohorské,  Široká,  V  Kolkovně, 

Dlouhá,  Soukenická,  Petrské  náměstí,  Truhlářská  a  ve  vestibulu  stanice  metra  Karlovo 

náměstí, se měli zúčastnit vylepování propagačních samolepek hnutí Národní odpor, 

samolepky o rozměru 103x51 mm s nápisem „Nacionalismus místo globalizace 

www.odpor.org“  a  samolepky  o  rozměru  103x63  mm  s  nápisem„Svobodně  –  Národně  – 

Sociálně  Odpor.org.  Odpor!  Odpor!  Odpor!“  měli  vylepovat  na  sloupy  dopravních  značek, 

svody okapů, parkovací automaty, reklamní poutače, zábradlí, lavičky, výlohy apod., přičemž 

na  těchto  samolepkách  byl  odkaz  na  veřejně  přístupné  internetové  stránky  www.odpor.org, 
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které jsou informačním serverem neregistrovaného neonacistického hnutí Národní odpor a na 

kterých  jsou  šířeny  texty  propagující  a  šířící  nacistické  a  neonacistické  ideje,  tedy  ideje 

rasového antisemitismu, sociálního darwinismu a teze o nadřazenosti bílé rasy.134 

 Obhajoba v dané trestní věci od prvopočátku poukazovala na fakt, že skutky popsané v 

usnesení o zahájení trestního stíhání a následně i v obžalobě nejsou a nemohou být trestným 

činem. Této argumentaci vyslyšel až v roce 2012 Obvodní soud pro Prahu 1, když všechny 

obžalované dne 17. 10. 2012 v řízení vedeném pod sp. zn. 5 T 61/2010 zprostil obžaloby z 

důvodu  ust.  §  226  písm.  b)  TrŘ,  neboť  v  žalobním  návrhu  označený  skutek  není  trestným 

činem.  

Zcela  zásadní  otázkou  v  dané  věci  bylo  prokázání  jak  objektivní  tak  i  subjektivní 

stránky trestného činu, tj. úmyslu a to byť jen eventuelního. Obhajoba si kladla otázku, zda je 

vůbec  v  dnešním  demokratickém  státě  možné  vylepováním  samolepek  spáchat  tak  závažný 

trestný  čin  se  sazbou  od  dvou  do  osmi  let.  Dle  obžaloby  zřejmě  ano,  neboť  od  začátku 

přípravného řízení byli tři z obviněných pro tuto trestnou činnost vzati soudem do vazby, kde 

byly drženi více než jeden rok.   

Vrátím-li se k prokazování základních znaků trestného činu, tak obžalobě se dle soudu 

prvního stupně v dané věci nepodařilo prokázat, že jednání obžalovaných vedlo k porušení či 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem v podobě ochrany základních lidských práv a 

svobod,  rovnoprávnosti  lidí  bez  rozdílu  rasy,  národnosti,  náboženské  příslušnosti,  sociální 

příslušnosti nebo původu. Soud prvního stupně v rámci odůvodnění svého rozsudku uzavírá, 

že sice bylo prokázáno, že se stal skutek, pro který jsou obžalovaní stíhání v této trestní věci, 

avšak  tento  skutek  nevykazuje  všechny  znaky  žalovaného  trestného  činu.  Soud  prvního 

stupně pak velmi trefně uvádí, že trestní věc obžalovaných je velmi citlivou záležitostí, neboť 

se bytostně dotýká oblasti základních lidských práv a svobod. Na jedné straně zde stojí práva 

a svoboda jednoho člověka, jeho právo svobody projevu, svobody slova, nedotknutelnost jeho 

obydlí,  jeho  svoboda  svobodně  se  shromažďovat.  Tato  svoboda  končí  tam,  kde  začíná 

svoboda  druhého  člověka.  Svoboda  každého  člověka  je  rovnoprávná  a  každý  má  zaručenu 

tutéž svobodu a tytéž práva. Obsah této svobody a práv však není stejný, není totožný, protože 

obsah  práv  a  svobod  každého  individuálního  jedince  je  rovněž  individuální,  subjektivně 

vnímaný a v tomto smyslu i vykonávaný.  

Proti  shora  uvedenému  zprošťujícímu  rozsudku  bylo  podáno  v neprospěch  všech 

obžalovaných  odvolání  státní  zástupkyně  a  věc  se  tak  dostala  k odvolacímu  soudu.  Ten 

                                                 
134 Text obžaloby OSZ pro Prahu 1 ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 1 ZT 285/2009 
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následně v neveřejném zasedání tomuto odvolání zcela vyhověl a napadený rozsudek zrušil a 

věc  vrátil  soudu  prvního  stupně  k novému  projednání  a  rozhodnutí  neboť  má  za  to,  že 

napadené rozhodnutí bylo z jeho pohledu předčasné, nepřesvědčivé, místy až spekulativní a 

v zásadě  nepřezkoumatelné.  Usnesení  odvolacího  Krajského  soudu  v Praze  ze  dne  30.  9. 

2013, sp. zn. 13 To 255/2013 vytýká velmi obecně způsob hodnocení důkazů soudem prvního 

stupně,  ačkoli  hodnocení  důkazů  je  výsadním  právem  nalézacího  soudu,  před  nímž  jsou 

důkazy prováděny. Odvolací soud tedy uložil soudu prvního stupně znovu všechny provedené 

důkazy zhodnotit nejen jednotlivě ale i ve všech vzájemných souvislostech a v celém kontextu 

a  věc  mu  vrátil.  Po  té,  co  byla  věc  vrácena  soudu  prvního  stupně,  byl  ve  věci  soudem 

ustanoven  nový  soudní  znalec  z oboru  kriminalistika,  specializace  společenská  závadnost 

textů  a  zástupné  symboly  a  z oboru  sociální  vědy,  specializace  politologie  k posuzování 

problematiky extremismu a terorismu, neboť původní soudní znalec JUDr. PhDr. Ivo 

Svoboda byl v mezidobí pravomocně odsouzen a pozbyl tak oprávnění vykonávat znaleckou 

činnost. Hlavní líčení se tak v dané věci opakovalo, když dne 30. 5. 2018 Obvodní soud pro 

Prahu 1 v neveřejném zasedání trestní stíhání všech obžalovaných zastavil s odkazem na ust. 

§ 231 odst. 1, 2 tr. řádu za použití 223 odst. 1 tr. řádu z důvodu uvedených v ust. § 11 odst. 1 

písm.  m)  tr.  řádu,  neboť  tak  stanoví  vyhlášená  mezinárodní  smlouva,  kterou  je  Česká 

republika  vázána.  Touto  mezinárodní  úmluvou  je  myšlena  Evropská  úmluva  o  lidských 

právech  a  její  čl.  6  odst.  1  dle  kterého  mají  účastníci  řízení  v rámci  práva  na  spravedlivý 

proces také právo na vyřízení věci v přiměřené době. Je třeba zdůraznit, že trestní stíhání bylo 

v této věci započato usnesením policejního orgánu ze dne 20. 10. 2009, tedy před necelými 

deseti  lety!  Soud  prvního  stupně  pak  sám  ve  svém  usnesení  uvádí,  že  veškeré  průtahy 

v podobě s několika změnami v obsazení senátu, nutností vypracovat nové znalecké posudky, 

apod. jdou výlučně na vrub soudu a nikoli obžalovaných. S ohledem na nepřiměřenou délku 

trestního  stíhání  tedy  soud  prvního  stupně  trestní  stíhání  všech  obžalovaných  zastavil  dle 

příslušných ustanovení trestního řádu. 

Nicméně  i  přes  shora  uvedený  důvod  ukončení  trestního  řízení  soud  prvního  stupně 

podává ve svém usnesení věcné argumenty k meritu věci. Dle názoru Obvodního soudu pro 

Prahu  1  tak  lze  za  trestnou  pokládat  propagaci  anebo  podporu  takového  existujícího  hnutí, 

které reálně směřuje k reálnému potlačení práv a svobod skupiny osob spjatých nějakým 

společným  rysem,  a  to  charakterovým,  národnostním,  etnickým,  náboženským,  rasovým 

apod.  Jako  příklad  pak  uvádí  podporu  teroristického  hnutí  Islámský  stát,  jenž  představuje 

reálné riziko a hrozbu pro demokracii. V případech podpory jiných spolků či hnutí, které 

však  takovouto  globální  hrozbu  nepředstavují,  nebo  které  v zásadě  ani  takto  nenávistní 
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nejsou,  dle  názoru  soudu  k potlačení  jejich  politické-extremistických  názorů  není  primárně 

zapotřebí  trestněprávní  represe  a  v takových  případech  i  s ohledem  na  zásadu  subsidiarity 

trestné represe postačuje, aby se vybočujícími aktivitami těchto hnutí nebo jejich přívrženců 

v potřebných případech  zaobíraly například správní orgány. Obvodní soud zde jednoznačně 

říká,  že  sama  existence  hnutí,  jenž  má  být  propagováno  či  podporováno,  k trestní 

odpovědnosti nestačí, ale je třeba v daném kontextu rovněž posoudit, zda od takového 

hnutí hrozí reálná hrozba útoku na demokratický právní stát či nikoliv. S tímto názorem 

soudu lze bez výhrad souhlasit a byť se může jednat o názor ojedinělý v rozhodovací praxi, 

jedná  se  z mého  pohledu  o  zcela  logický  závěr.  Obvodní  soud  pro  Prahu  1  dále  ve  svém 

usnesení  zmiňuje  zásadu  proporcionality,  pokud  se  jedná  o  trestní  postih  činnosti  skupiny, 

resp.  přívrženců  určitého  hnutí.  Dle  názoru  soudu  je  třeba  vždy  individuálně  posuzovat 

činnost jednotlivců v tomto hnutí a nikoli paušalizovat činnost jednotlivců na celou skupinu 

nebo hnutí. Vybočí-li činnost jednotlivce nebo jednotlivců z mezí činnosti určité skupiny, je 

třeba vést k odpovědnosti tyto jednotlivce  a nikoli celou skupinu. Soud prvního stupně pak 

zasazuje  tuto  myšlenku  do  kontextu  celé  projednávané  věci,  když  uvádí,  že  v rámci  hnutí 

Národní odpor sice existují jednotlivci, kteří zastávali a přejímali názory nacistické ideologie, 

nicméně dle názoru soudu program hnutí Národní odpor a všechny jeho přívržence nelze  a 

priori pokládat za neonacisticky, antisemitsky, rasisticky či jinak smýšlející.  

Tento  názor  soudu  jde  tak  zcela  proti  judikovanému  názoru  Nejvyššího  i  Ústavního 

soudu vč. například sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn. 302/2005 nebo 

rozhodnutí  Ústavního  soudu  sp.  zn.  IV.  ÚS  2011/10,  kde  se  oba  soudy  velmi  obsáhle 

vymezily k existenci a charakteru hnutí Národní odpor, jenž bez dalšího považují za 

neonacistické  hnutí.  Zde  je  však  třeba  připomenout,  že  rozhodnutí  Ústavního  soudu  je  již 

takřka deset let staré, stanovisko Nejvyššího soudu již skoro patnáct let. Společenská situace 

na území České republiky dostála zcela jistě i v této oblasti výrazných změn, tudíž se dá 

uzavřít,  že  i  tato  jinak  zcela  zásadní  rozhodnutí  mohou  být  v jistých  ohledech  již 

překonána.  K tomuto závěru  mne  pak  vede  i  ta  skutečnost,  že  sám  stát  je  toho  názoru,  že 

tradiční neonacistická scéna se fakticky přestala veřejně projevovat. 135 

Závěrem  je  třeba  dodat,  že  proti  shora  citovanému  usnesení  Obvodního  soudu  pro 

Prahu 1, kterým bylo trestní stíhání zastaveno, byla podána ze strany státního zastupitelství 

stížnost, o které nebylo dosud rozhodnuto. 

 

                                                 
135 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Praha 
2018, str. 6 
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4.2 Kauza Resistance Women Unity (RWU) 

 

 Další  mediálně  známou  kauzou  ve  své  podstatě  navazující  na  předchozí  kauzu  tzv. 

samolepkových zločinců je trestní řízení probíhající v současné době u Obvodního soud pro 

Prahu  2.  Zde  jsou  obviněny  jako  pachatelky  pouze  ženy,  jenž  se  měly  dopustit  toho,  že: 

nejméně od 29. 09. 2007do 28. 09. 2009 jako členky neregistrovaného neonacistického hnutí 

Resistance Women Unity – Jednota ženského odporu (dále RWU), po předchozích vzájemných 

dohodách mezi sebou as dalšími dosud neustanovenými členkami tohoto hnutí, vedeny 

jednotným záměrem as předem dohodnutou dělbou úkolů, podílely se na organizaci, 

personálním  a  materiálním  zajištění  a  uspořádání  různých  akcí,  jak  veřejných,  tak  pro 

vybrané skupiny osob, na zajištění výroby, výrobě a distribuci materiálů (samolepek, triček, 

odznaků, letáků) propagujících RWU, kdy tato propagace probíhala zejména v průběhu akcí 

pořádaných  pro  příznivce  krajní  pravice,  dále  transparenty,  vlajkami,  projevy  jednotlivých 

členek RWU, přičemž získané finanční prostředky byly použity v rámci podpory tzv. Prisoners 

of  War  –  vězňů  války  (dále  POW),  kdy  se  jedná  o  uvězněné  osoby,  z  řad  krajní  pravice, 

stejného  smýšlení  a  přesvědčení,  dále  při  vybraných  akcích  vystupovaly  s  projektem  první 

pomoci (dále SANI) účastníkům demonstrací z řad pravicového extremismu, pro případ jejich 

zranění, vyhotovovaly pozvánky na jednotlivé akce a následné reporty z těchto akcí 

umísťovaly na veřejně přístupné internetové stránky www.women-unity.net a 

www.odpor.org.136  

Tato trestní věc se od svého počátku vyvíjí poměrně nestandardním způsobem. Předně 

je  třeba  uvést,  že  v přípravném  řízení  bylo  místně  příslušné  Okresní  státní  zastupitelství 

v Děčíně,  které  v dané  věci  i  podávalo  obžalobu,  aby  následně  byla  celá  věc  postoupena 

Obvodnímu soudu pro Prahu 2, kde je řízení vedeno do dnes byť s určitými ,,zvláštnostmi“.  

Jako  zcela  zásadní  a  flagrantní  pochybení  považuji  fakt,  že  text  obžaloby  OSZ 

v Děčíne obsahově vůbec nekorespondoval s přednesem obžaloby při prvním hlavním líčení u 

OS  Praha  2.  Ač  na  toto  obhajoba  obratem  upozornila  soudkyni,  bez  dalšího  byly  námitky 

obhajoby tzv. smeteny ze stolu s tím, že nový, upravený, text obžaloby nám bude následně ze 

strany  intervenujícího  státního  zástupce  zaslán.  Další  významné  pochybení  ze  strany  soudu 

následovalo  ihned  po  té,  když  obžaloba  byla  podána  pro  trestný  čin  podpory  a  propagace 

hnutí  směřujících  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  dle  ust.  §  260  odst.  1,  2  písm.  a),  b) 

trestního zákona, kde trestní sazba činí 2 až 8 let odnětí svobody, tudíž se jednalo o trestní 

                                                 
136 Text obžaloby OSZ v Děčíně ze dne 3. 4. 2013, sp. zn. 1 ZT 89/2012 
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věc, jenž měla být projednána v senátě. I přesto započala tuto věc projednávat samosoudkyně, 

když nařídila ve věci předběžné projednání obžaloby. V rámci předběžného projednání 

obžaloby samosoudkyně, byť měl být přítomen trestní senát, rozhodla o  rozdělení celé této 

trestní kauzy na dvě paralelně probíhající trestní řízení s tím, že u jedné části došlo 

k překvalifikaci skutků na mírnější ust. § 260 odst. 1  trestního zákona, zatímco u zbývající 

skupiny  nikoliv.  Důvod  tohoto  rozdělení  měl  být  počet  skutků  kladených  za  vinu  té  které 

obžalované, jakékoli další detaily však nebyly obhajobě sděleny. Následně došlo u té skupiny 

obžalovaných,  kde  došlo  k překvalifikaci  na  mírnější  ustanovení  §  260  odst.  1  trestního 

zákona č. 140/1961 Sb., v několika případech k podmíněnému zastavení trestního stíhání (což 

samozřejmě vyžadovalo doznání se k trestnému činu). U zbývající části této mírnější skupiny 

následně  pokračovalo  hlavní  líčení  se  samosoudkyní  vedené  pod  sp.  zn.  6  T  136/2013  i 

přesto, že ve věci byla nadále projednávána obžaloba pro trestný čin dle ust. § 260 odst. 1, 2 

písm. a), b) trestního zákona. Po provedeném hlavním líčení byla část obžalovaných zproštěna 

obžaloby  a  zbývající  uznány  vinnými  a  odsouzeny  k podmíněným  trestům  odnětí  svobody. 

Proti  zprošťujícímu  výroku  podal  odvolání  státní  zástupce,  proti  odsuzujícím  výrokům  se 

odvolala  obhajoba.  Obhajoba  dále  namítla  i  podjatost  samosoudkyně  díky  jejím  slovním 

útokům  vůči  jednomu  z obhájců,  kdy  této  námitce  bylo  vyhověno,  napadený  rozsudek  byl 

zrušen a věc byla vrácena soudu prvního stupně a i novému soudci, resp. již senátu. Tento 

senát v neveřejném zasedání trestní stíhání všech obžalovaných v roce 2014 zastavil s 

odkazem na ust. § 231 odst. 1, 2 tr. řádu za použití 223 odst. 1 tr. řádu z důvodu uvedených v 

ust. § 11 odst. 1 písm. m) tr. řádu, neboť tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána. Důvodem zastavení trestního stíhání bylo uplynutí několika let od 

spáchání jednotlivých skutků, ke kterým mělo dojít během let 2008-2009. Zastavení trestního 

stíhání  potvrdil  i  Městský  soud  v Praze,  který  tak  kvitoval  důvody  soudu  prvního  stupně. 

Nicméně  na  základě  podaného  dovolání  Nejvyššího  státního  zástupce  bylo  usnesení  soudu 

prvního  stupně  zrušeno  a  věc  tak  vrácena  k dalšímu  projednání.  Po  novém  projednání  celé 

věci  byly  všechny  obžalované  zproštěny  obžaloby  pro  všechny  skutky,  kdy  následně  tento 

zprošťující  rozsudek  byl  potvrzeni  odvolacím  soudem.  Ve  věci  však  bylo  proti  některým 

z obžalovaných opětovně podáno Nejvyšším státním zástupcem dovolání k Nejvyššímu 

soudu,  který  napadená  rozhodnutí  zrušil  a  věc  vrátil  k novému  projednání  a  rozhodnutí.137 

Pokud se jedná o druhou část obžalovaných, u kterých zůstala od počátku kvalifikace dle ust. 

                                                 
137 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2019, sp. zn. 3 Tdo 1266/2018 
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§ 260 odst. 1, 2 písm. a), b) trestního zákona, tak zde se stále čeká na rozsudek soudu prvního 

stupně. 

 Jedná-li se o zatím jediné pravomocné rozhodnutí v této věci, tak nejen že soudy obou 

stupňů shodně uvedly, že nebylo obžalovaným prokázáno, že by se měly dopustit skutkům, 

jenž se jim kladly za vinu,  avšak tyto skutky  ani nejsou trestným  činem a to zejména díky 

jejich zcela vágnímu popisu v obžalobě.  

Znalecké  zkoumání  v dané  věci  bylo  pak  primárně  zaměřeno  na  existenci  hnutí 

Resistance  Woman  Unity  (RWU),  v  jehož  rámci  se  měly  obžalované  žalované  trestné 

činnosti  dopustit.  Soudy  obou  stupňů  se  však  shodly  na  tom,  že  toto  hnutí  nebylo  a  není  

ideologické   v pravém   slova   smyslu,   využívalo   jen   prázdnou   symboliku, veřejnosti  

nesrozumitelnou,  chybí  zde násilný  rozměr  jeho činnosti,  pro  jeho členy či  příznivce byla  

nejdůležitější  sociální  příslušnost,  zájem  identifikovat se,  zviditelnit  se,  někam  patřit  – 

toto    bylo    mnohem    důležitější,    než    skutečně    věřit    v  proklamace    daného    hnutí    a  

propagovat  konkrétní    názory    jeho    příznivců    –    aktivita  členek    RWU    byla    zaměřena  

především  dovnitř pravicově extremistické scény, aktivity navenek byly proti tomu 

minimální - tomu nasvědčují i ryze soukromé akce ve formě tzv. dětských dnů). Obžalované 

se  vlastně  celé  trestné  činnosti  měly  dopustit  svou  přítomností  na  demonstracích  pomocí  

transparentů,  vlajek  či  v  rámci  zdravotnické  pomoci  –  to  je  však  pro  vyvození  trestní 

odpovědnosti  podle  skutkové  podstaty  žalovaného  trestného  činu  i  v  základní  skutkové 

podstatě naprosto nedostatečné.  

Jak  jsem  uvedl  výše,  již  začátek  tohoto  soudního  řízení  provázel  jednoduše  řečeno 

,,zmatek“  a  mohu  konstatovat,  že  z mého  pohledu  zmatečný  je  i  celý  další  průběh  tohoto 

řízení. Prvním paradoxem co se shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 

1266/2018  týká  je  fakt,  že  dovolání  bylo  podáno  v neprospěch  jen  několika  obžalovaných, 

nikoli  všech,  které  byly  pravomocně  zproštění  obžaloby,  byť  byly  obžalovaný  pro  ty  samé 

skutky  a  důkazní  situace  u  nich  byla  de  facto  totožná.  Z podaného  dovolání  Nejvyššího 

státního  zástupce  tak  nebylo  vůbec  zřejmé,  z jakého  důvodu  podává  dovolání  v neprospěch 

zrovna těch konkrétních obžalovaných a nikoli všech. Jedná-li se pak o odůvodnění zrušení 

předchozích  rozhodnutí  ze  strany  Nejvyššího  soudu,  tak  i  to  na  mne  působí  do  jisté  míry 

velmi  nesrozumitelně.  Dle  názoru  Nejvyššího  soudu  RWU  je  hnutím,  které  prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či 

třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob ve smyslu § 260 trestního zákona. Tento závěr 

má  pak  dle  Nejvyššího  soudu  oporu  v provedeném  odborném  posudku  a  dále  i  v rozsudku 

Nejvyššího  správního  soudu  sp.  zn.  1  Pst  /2009,  kterým  byla  rozpuštěna  Dělnická  strana  a 
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který  rovněž  zachycuje  popis  činnosti  RWU  a  její  spolupráci  s dalšími  krajně  pravicovými 

stranami.  Nejvyšší  soud  se  dále  vyjadřuje  k existenci  subjektivní  stránky  daného  trestného 

činu, když uzavírá, že v praxi pro naplnění skutkové podstaty § 260 TrZ nebude nutné, aby 

pachatel byl přímo členem takového hnutí nebo byl se členy hnutí v bezprostředním kontaktu, 

ale bude postačovat jeho vědomost o existenci hnutí a srozumění s tím, že svým jednáním ho 

podporuje nebo propaguje, tj. přispívá svým jednáním k jeho činnosti či jednotlivým 

aktivitám, ovlivňuje jeho stávající či potenciální členy. Z tohoto důvodu má za to, že 

k naplnění subjektivní stránky ze strany obžalovaných skutečně došlo. Z pohledu Nejvyššího 

soudu je v daném případě rovněž zachována materiální stránka trestného činu, neboť 

k jednání  došlo  veřejně  na  společensky  velmi  exponovaných  místech  formou  vystavování 

transparentů. Zajímavé jsou pak dva poslední názory Nejvyššího soudu, když ve své podstatě 

ukládá soudu prvního stupně uznat vinné obžalované u skutků, které spočívaly v organizování 

dětských dnů a Mikulášské besídky trestným činem dle § 261 TrZ, tedy veřejným projevem 

sympatií  k hnutí  uvedených  v ust.  §  260  TrZ.  Závěrem  pak  Nejvyšší  soud  upozorňuje  na 

možnost  aplikace  ust.  §  65  TrZ,  tedy  zániku  nebezpečnosti  trestného  činu  pro  společnost 

zejména v důsledku uplynutí již 10-ti let od spáchání skutků, rozpadu RWU jakož i dalším 

skutečnostem namítaným obhajobou.  

Mám-li  shrnout  názor  vyjádřený  Nejvyšším  soudem  ve  shora  uvedeném  rozhodnutí, 

pak s ním nemohu zásadně souhlasit. Předně mám za to, že právní názor Nejvyššího soudu 

nemá vůbec oporu ve skutkových zjištěních učiněných soudem prvního stupně. Zejména se 

jedná o existenci RWU jako hnutí, když z provedených důkazů vyplynul naprostý opak, když 

právě zmiňovaný odborný posudek na str. 15 uvádí: „RWU není ideologické hnutí v pravém 

slova  smyslu,  využívá  jen  prázdnou  symboliku.  Nejde  ani  vyloženě  o  hnutí  extremistické, 

neboť chybí násilný rozměr jeho činnosti. Nepochybně však jde o hnutí pravicový extremismus 

podporující a propagující. Značná část činnosti RWU 

jevrámcimajoritníspolečnostiirelevantní,aktivityčlenekobvyklenepřesahujíhranicepravicově-

extremistické scény.“ Již z tohoto závěru znaleckého posudku jednoznačně vyplývá, že RWU 

není  hnutím  tak  jak  požaduje  ust.  §  260  TrZ. Z mého  pohledu  tak  skutky  popsanými 

v obžalobě  nikdy  nemohlo  dojít  ke  spáchání  trestného  činu.  Zcela  akcentuji  názor  soudu 

prvního  stupně  i  soudu  odvolacího, a  sice  že  aktivity  RWU  směřovaly dovnitř  krajně 

pravicové scény a nikoli navenek. Z mého pohledu je toto poměrně zásadní skutečnost, kterou 

je  v průběhu  dokazování  třeba  se  zabývat.  Za  zcela  chybný  pak  považuji  názor  Nejvyššího 

soudu  v tom  ohledu,  že  určitá  část  jednání  obžalovaných  má  být  posouzena  jako  přečin 

projevu  sympatií  dle  ust.  §  261  TrZ,  když  u  popisu  těchto  skutků  zcela  absentují  zákonné 



108 
 

znaky  dané  skutkové  podstaty,  a  sice  znak  veřejnosti.    Sluší  se  podotknout,  že  proti  shora 

citovanému usnesení Nejvyššího soudu ČR byla podána všemi obžalovanými ústavní stížnost, 

o které dosud nebylo rozhodnuto a je možné, že Ústavní soud vysloví na danou problematiku 

odlišný  názor,  v což  velmi  doufám,  neboť  i  já  sám  považuji  usnesení  Nejvyššího  soudu 

v rozporu s ústavně zaručenou zásadou spravedlivého procesu. 

 

4.3 Kauza Power 

 

 Jedinou  již  celkově  pravomocně  ukončenou  kauzou  je  první  z  těchto  tzv.  velkých 

kauz,  tzv.  kauza  Power,  jenž  započala  trestním  stíháním  v  roce  2008.  Dozorujícím  státním 

zastupitelství zde bylo Okresní státní zastupitelství Brno - venkov, které podalo obžalobu na 

celkem 22 osob, pro 14 skutků spočívající v organizací neonacistických koncertů a distribuci  

neonacistického materiálu jako CD, oblečení, apod. Vzhledem k obsáhlosti obžaloby je níže 

výčet pouze některých ze skutků, jenž byly předmětem podané obžaloby OSZ Brno – venkov, 

na jejímž základě měli obžalovaní: po předchozích vzájemných dohodách mezi sebou, vedeni 

jednotným záměrem a s předem dohodnutou dělbou úkolů, se jako aktivisté neonacistického 

hnutí  Národní  odpor,  obžalovaní  F.,  R.,  P.,  B.  a  obžalovaní  M.,  V.  a  P.  jako  aktivisté 

neonacistického  hnutí  Blood  &  Honour  a  obžalovaní  A.,  B.,  Č.,  F.,  F.,  H.,  K.  a  K.  jako 

sympatizanti  těchto  hnutí,  podíleli  na  organizaci,  personálním  a  materiálním  zajištění  a 

uspořádání koncertů tzv. "White power music", a to s vědomím, že v jejich průběhu, kterému 

byli  přítomni,  dojde  ze  strany  účinkujících  interpretů  i  dalších  přítomných  osob  k  šíření 

extrémně pravicových myšlenek neonacismu, extremního nacionalismu, rasismu, xenofobie a 

výzvám k násilí proti lidem jiné barvy pleti, jiného vyznání či politického smýšlení, oslavování 

a  propagaci  neonacistických  hnutí  Národní  odpor  (označovaného  i  jako  Odpor,  Svobodný 

odpor,  Svobodná  mládež  atd.,  přičemž  se  vždy  jedná  o  stejnou  skupinu  osob,  užívajících 

jiného  označení  pro  zamezení  identifikace),  Blood  and  Honour  a  dalších  a  jejich  složek  a 

čelních představitelů. 

 Soud  prvního  stupně  pro  poměrně  obsáhlém  dokazování  uzavřel,  že  je  jednoznačně 

možné dojít k závěru, že shora popsané skutky se staly, a že je spáchali obžalovaní, kdy míra 

jejich účasti na trestné činnosti byla  nade vši pochybnost prokázána tak, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí. Soud prvního stupně vyvozuje trestní odpovědnost obžalovaných zejména 

z verbálních i neverbálních projevů a činnosti jednotlivých obžalovaných jednoznačně 

vyplývají ze záznamů telekomunikačního provozu mobilních telefonních stanic obžalovaných 
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a dalších osob, rovněž tak ze záznamů pořízených v rámci sledování osob a věcí a 

monitoringu jiných policejních orgánů (mimo trestní řízení). Výše uvedené koresponduje i s 

listinnými  důkazy  a  to  zejména  s  ohledáními  internetových  stránek,  listin  prokazujících 

zajištění  prostor,  dále  i  ze  svědeckých  výpovědí,  rovněž  tak  z  domovních  prohlídek  a 

znaleckých  posudků.  Z dokumentace  provedených  domovních  prohlídek  a  prohlídek  jiných 

prostor  v  bydlištích  některých  obžalovaných  a  v  objektech,  které  obžalovaní  užívali,  pak 

vyplývá zapojení obžalovaných do činnosti pravicově extremistických hnutí, jejich sympatie s 

myšlenkami  těchto  hnutí,  jejich  podíl  na  posuzovaných  koncertních  akcích  a  rovněž  tak 

trestná činnost spočívající v přechovávání, rozšiřování, přípravy distribuce a samotné 

distribuce předmětů označených v bodech II. až VI. výrokové části obžaloby.  

 Soud prvního stupně uzavírá, že nemá pochybnosti o tom, že Národní odpor či Blood 

& Honour jsou hnutími, když k pojmu hnutí soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 21.3.2007, sp. zn. 5 Tdo 262/2007, dle kterého je možné za hnutí považovat skupinu 

osob,  alespoň  částečně  organizovanou,  byť  třeba  formálně  neregistrovanou,  zastávající  či 

hlásající postoje a stanoviska uvedená v ust. § 260 odst. 1 trestního zákona (nyní § 403 tr. 

zákoníku), které hlásá národnostní, rasovou, náboženskou, třídní zášť či zášť vůči jiné skupině 

osob. Je nutné, aby hnutí existovalo v době, kdy ho pachatel podporoval či propagoval, a to 

byť v jeho modifikované podobě. Existujícím hnutím může být i takové hnutí, které navazuje 

v modifikované podobě na již neexistující hnutí (např. neofašistické nebo neonacistické hnutí 

apod.), pokud využívá např. ideologie, symboly, pozdravy a další atributy již zaniklého hnutí. 

Důkazy prokazujícími existenci či konkrétní činnost hnutí mohou být např. letáky nebo jiné 

písemné  materiály  takových  hnutí,  jejich  internetové  stránky,  videozáznamy  či  zvukové 

záznamy akcí hnutí nebo projevů jejich představitelů, ale také zprávy orgánů monitorujících 

jejich činnost, znalecké posudky apod.  

 Dále soud odkazuje i na rozhodnutí Nejvyššího  soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 5 

Tdo 79/2006, z něhož vyplývá, že za hnutí ve smyslu § 260 odst. 1 trestního zákona (nyní § 

403 trestního zákoníku) je možno považovat např. hnutí Bohemia Hammer Skins, Blood and 

Honour, Národní odpor či Národní aliance, které jsou neonacistickými hnutími, která vyvíjejí 

činnost  spočívající  mj.  ve  vydávání  periodik  a  organizaci  srazů  jejich  přívrženců  často 

doprovázených hudební  produkcí tzv. skinheadských skupin, kdy je jedná o hnutí do určité 

míry organizovaná, byť formálně neregistrovaná. Rovněž je nepochybné, že tato hnutí hlásají 

stanoviska a zastávají postoje zjevně neslučitelné se zachováním práva a svobod všech lidí, 

zejména práva na existenci a rovné postavení národnostních a rasových menšin. 
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Obhajoba  obžalovaných  spočívala  především  v  tom,  že  nejsou  členy  žádného  hnutí, 

žádné hnutí nepodporovali, na koncertech se nedělo nic nezákonného, vše bylo pod záštitou 

právního zástupce. K dané argumentaci soud uvádí, že znakem předmětné skutkové podstaty 

není členství v hnutí, které zastává či hlásá postoje a stanoviska uvedená v ust. § 403 trestního 

zákoníku  (dříve  §  260  odst.  1  trestního  zákona),  ale  trestné  činnosti  se  mohou  dopustit  i 

nečleni,  když  není  nutné,  aby  pachatel  byl  přímo  členem  hnutí  nebo  byl  se  členy  hnutí  v 

bezprostředním kontaktu, ale stačí jen vědomost o existenci hnutí a srozumění s tím, že svým 

jednáním toto hnutí podporuje či propaguje, tzn. že svým jednáním přispívá k jeho činnosti či 

jednotlivým aktivitám, ovlivňuje jeho stávající či potenciální členy apod.. Jedná se o trestný 

čin,  kdy  je  třeba,  aby  pachatel  znal  alespoň  v  hrubých  rysech  povahu  propagovaného  nebo 

podporovaného  hnutí,  věděl,  že  jde  o  hnutí,  které  prokazatelně  směřuje  k  potlačení  práv  a 

svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo 

zášť vůči jiné skupině osob, a chtěl tímto svým jednáním toto hnutí podporovat či propagovat, 

popř. byl srozuměn s tím, že jeho jednání takové hnutí podporuje či propaguje (rozh. NS ČR 

ze dne 26.4.2006, sp. zn. 5Tdo 79/2006). 

Stran svobody projevu slova soud uvádí, že i přes nepochybnost garance základních 

práv  pro  každého,  je  právem  a  povinností  demokratického  státu  přiměřenými  prostředky 

bránit sebe sama i společnost, kterou reprezentuje, proti destruktivním útokům ze strany těch 

hnutí a jednotlivců, jež popírají a zpochybňují základní demokratické hodnoty. Právo menšiny 

na vyjádření jejího politického postoje nesmí být zaměňováno za právo libovolnými 

prostředky  hlásat  zlo.  Omezení  či  dokonce  trestní  postih  projevů  bude  nezbytně  nutný  v 

demokratické  společnosti  tehdy,  pokud  budou  tyto  projevy  obsahovat  výzvy  k  násilí  či  k 

popírání, zpochybňování, schvalování nebo ospravedlňování zločinů proti lidskosti 

spáchaných v minulosti, jako i k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení 

základních  lidských  práv  a  svobod  (nález  Ústavního  soudu  sp.  zn.  IV.ÚS  2011/10  ze  dne 

28.11.2011). 

Dle názoru soudu obžalovaní tedy tím, že jako aktivisté či sympatizanti 

neonacistických hnutí zorganizovali, uspořádali a aktivně se podíleli na koncertních akcích, 

na  kterých  docházelo  jednak  ze  strany  obžalovaných,  ale  i  v  reakci  na  jejich  působení 

obecenstvem k projevům se známkami podpory či propagaci fašistické, rasistické, nacistické a 

xenofobní ideologii (případně oslavování osob a subjektů tuto ideologii vyznávajících), kdy 

tato odpovídá idejím a postojům hnutí, které jsou označeny ve výroku rozhodnutí, kdy jednání 

se dopustili jiným obdobným způsobem a jako členové organizované skupiny (vyjma 

obžalované D.), naplnili všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu založení, podpora 
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a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1, odst. 2 

písm. a), b) trestního zákoníku. K naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty dle § 403 

odst.  1,  odst.  2  písm.  a)  trestního  zákoníku,  spočívající  ve  spáchání  trestného  činu  tiskem, 

filmem,  rozhlasem,  televizí  nebo  jiným  obdobným  způsobem  soud  uvádí,  že  vzhledem  ke 

skutečnosti,  že  obžalovaní  propagovali  a  podporovali  hnutí  během  koncertů,  kterých  se 

účastnilo  v  různých  případech  od  50  do  500  osob,  kdy  tím  tedy  zpřístupnili  dané  projevy 

většímu počtu posluchačů nebo diváků, tedy veřejnosti a kdy byl na tyto akce zván pomocí 

hromadných  sms  zpráv  či  prostřednictvím  internetu  široký  okruh  osob  a  některé  koncertní 

akce se konaly v prostorách s možným přístupem z veřejnosti, spáchali trestnou činnost jiným 

obdobným způsobem. Obžalovaní vyjma obviněné D. naplnili i kvalifikační znak dle ust. § 

403 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, tedy že trestnou činnost spáchali jako členi 

organizované  skupiny,  když  byla  jednoznačně  prokázána  dělba  úkolů  mezi  obžalovanými, 

plánovitost  a  koordinovanost  jejich  jednání,  kdy  trestné  činnosti  se  dopustili  vždy  v  počtu 

nejméně  tří  trestně  odpovědných  osob.  Organizovaná  skupina  přitom  nemusí  mít  trvalejší 

charakter, a tímto jednáním lze spáchat i jen ojedinělý jednorázový trestný čin, kdy postačí, že 

pachatel se fakticky a neformálně včlenil do skupiny a aktivně se podílel na její činnosti.138  

Shora  uvedené  závěry  soudu  prvního  stupně  byly  bez  dalšího  potvrzeny  i  Krajským 

soudem v Brně na podkladě podaných odvolání obžalovaných. I přesto, že tato kauza je již 

pravomocně skončena, je zde zarážející jeden zásadní fakt a sice argumentace soudu pokud se 

týká existence hnutí Národní odpor apod. Zde musím připomenout již výše citovanou kauzu 

tzv. samolepkových zločinců a zejména pak usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým 

bylo jejich trestní stíhání zastaveno, nicméně soud zde velmi obšírně důkladně vyjadřuje své 

skutkové  a  právní  závěry  na  danou  věc  i  přesto,  že  řízení  nekončí  v dané  věci  rozsudkem. 

Tyto závěry soudy jsou pak co do existence neonacistických hnutí zcela v rozporu se závěry 

Okresního soudu Brno – venkov a to i přesto, že v obou trestních kauzách se jedná o skutky 

z období roku 2008-2009, v obou trestních kauzách byla podána obžaloba pro totožný trestný 

čin  (§  260  odst.  1,  2  písm.  a),  b)  TrZ),  u  obou  trestních  kauz  je  jednoznačná  personální 

propojenost  mezi  obžalovanými  a  u  obou  trestních  kauz  bylo  zpracováno  značné  množství 

znaleckých  posudků  z oboru  kriminalistika,  sociální  vědy,  politologie  s de  facto  stejnými 

závěry. 

Z mého  pohledu  tak,  porovnám-li  tyto  dvě  trestní  kauzy,  lze  uzavřít,  že  nadále 

nepanuje na danou problematiku stejný nebo alespoň obdobný právní názor, daná materie je 

                                                 
138 Rozsudek Okresního soudu Brno – venkov ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 2 T 43/2012 



112 
 

stále velkým aplikačním problémem pro obecné soudy a i přesto, že některá soudní 

rozhodnutí  jsou  již  pravomocná  tak  lze  minimálně  pochybovat  o  jejich  zákonnosti zejména 

pak  s ohledem  na  potencionální  rozpor  s právem  na  svobodu  slova  a  svobodu  vyjadřovat  a 

prezentovat své názory. Stále tak ve mně přetrvává názor, že názor na danou problematiku je i 

u soudců velmi subjektivní a je tak zcela evidentní, že někteří soudci jsou svobodě projevu 

nakloněni více, někteří méně. Porovnáme-li např. ještě citovaný rozsudek OS Brno – venkov 

a  rozsudkem  OS  PRAHA  2  ve  věci  RWU,  dospějeme  k závěru,  že  u  některý  případů  jde 

soudce skutečně při dokazování do hloubky a zajímá se z mého pohledu o zásadní skutečnost, 

tj.  zda  se  pachatel  dopouštěl  jednání  uvnitř  daného  uskupení  (hnutí)  či  naopak  bylo  jeho 

jednání směřováno naopak ven, vůči veřejnosti.   

Nejen na základě výše citovaných rozhodnutí ale i mnohých dalších tak zastávám 

postoj,  že  rozhodovací  praxe  u  tohoto  typu  trestné  činnosti  je  zcela  nepředvídatelná  a 

nejasná  a  je  tak  v rozporu  s ústavně  zakotvený  principem  předvídatelnosti  soudních 

rozhodnutí. Subjekty práva, resp. jednotlivci, si tak nejsou schopni vytvořit představu o 

tom, co je v dané problematice trestné a co nikoliv a nadále tak mohou balancovat na 

hranici trestnosti s určitým jednáním, což je z mého pohledu fatální nedostatek a selhání 

jak zákonodárce, tak i vyšších soudů rámci jejich sjednocovací rozhodovací praxe.  

Zásada předvídatelnosti trestního postihu je nepochybně zásadou ústavní, plynoucí již 

z maximy nullum crimen sine lege, a to podle čl. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3 a zejména čl. 39 

Listiny. Možnost trestního postihu tudíž v souladu s citovanými zásadami musí být 

předvídatelná  a  samotný  postih  pak  musí  být  založen  na  dostatečně  určitém  zákonném 

podkladu.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 314/2019 



113 
 

5. Procesní aspekty při objasňování hate crimes 

 

5.1 Úloha orgánů činných v trestním řízení 

 

 Účelem  každého  trestního  řízení  je  v případě  spáchání  trestného  činu  zjistit  jeho 

pachatele, náležitě objasnit skutek, pro který se trestní řízení vede a pachatele postavit před 

soud, který jako nezávislý orgán rozhodne o jeho vině či nevině a v souladu se zákonem mu 

uloží spravedlivý trest. Každý druh trestné činnosti s sebou nese určitá specifika, a proto by ke 

každému druhu trestné činnosti měly orgány činné v trestním řízení přistupovat individuálně, 

se  zaměřením  na  prokázání  odlišných  a  specifických  znaků  toho  kterého  trestného  činu. 

V rámci  objasňování  trestných  činů  z  nenávisti  existují  právní  normy,  kterými  by  se  měly 

orgány činné v trestním řízení řídit a dbát jejich obsahu a které upravují postavení 

jednotlivých orgánů činných v trestním řízení při objasňování trestných činů z nenávisti. 

 V prvé řadě se jedná o Policii ČR, jejíž postavení, resp. postavení jejich příslušníků, je 

na úseku boje s hate crimes upraveno zejména Závazným pokynem policejního prezidenta č. 

182/2016 o činnosti na úseku extremismu a terorismu. I přesto, že znění tohoto pokynu se mi 

nepodařilo získat, lze poukázat rovněž na předchozí Závazný pokyn policejního prezidenta ze 

dne 6. června 2002 č. 100/2002. Závazný pokyn v jeho úvodních ustanoveních blíže 

vymezoval mimo jiné pojmy jako extremismus, extremistická kriminalita nebo např. pojem 

organizovaná extremistická kriminalita, kterou se rozumí soustavné úmyslné páchání 

extremistické  kriminality  skupinou  více  osob,  které  mají  mezi  sebou  vnitřní  organizační 

strukturu,  rozdělené  funkce  a  dělbu  činnosti.  V části  první  Závazného  pokynu  byly  rovněž 

vyčleněny  subjekty  Policie  ČR,  které  se  podílejí  na  odhalování  a  vyšetřování  extremistické 

kriminality. Jedná se o příslušníky policie v rozsahu stanoveném trestním řádem a zákonem o 

policii; policisty služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jsou pověřeni vedoucím 

služebním  funkcionářem  k  plnění  úkolů  na  problematice  extremistické  kriminality  a  jsou 

zařazeni na: 

- odděleních obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, 

okresních (obvodních) ředitelstvích a odborech obecné kriminality služby 

kriminální policie a vyšetřování Policie ČR městských ředitelství v Plzni, Brně a 

Ostravě (odborné pracoviště okresu), 
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- odborech  obecné  kriminality  služby  kriminální  policie  a  vyšetřování  Policie  ČR 

správ krajů a odboru pro boj s organizovaným zločinem služby kriminální policie 

a vyšetřování Policie ČR správy hl. m. Prahy (odborné pracoviště kraje) 

- skupině  odhalování  extremistické  kriminality  odboru  obecné  kriminality  úřadu 

služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky 

(odborné pracoviště úřadu) 

- oddělení extremismu odboru extremismu a terorismu Police ČR útvaru pro 

odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 

(oddělení extremismu útvaru).140 

V  rámci  reorganizace  Úřadu  služby   kriminální   policie   a   vyšetřování   byla    od  

počátku roku 2006 převedena problematika pravicového i levicového extremismu do 

působnosti  odboru  terorismu  a  extremismu  Útvaru  pro  odhalování  organizovaného  zločinu 

(ÚOOZ)  služby  kriminální  policie  a  vyšetřování  Police  ČR  (dnes  nově  Národní  centrála 

organizovaného  zločinu  -  NCOZ),  který  se  do  té  doby  zabýval  pouze  závažnou  trestnou 

činností s extremistickým podtextem mající organizovaný charakter anebo trestnou činností s 

extremistickým podtextem s mezinárodním prvkem.141 142 

 Specialisté zabývající se trestnou činností související s extremismem získávají znalosti 

o tomto druhu kriminality a to zejména o způsobech a formách páchání, o zásadách 

kriminalistické  taktiky  a  jejich  uplatňování,  o  osobách  podílejících  se  na  jejím  páchání,  o 

místech, kde k páchání dochází, o formách a způsobech prevence. 

 Při řešení konkrétních případů extremistické kriminality spolupracují specialisté 

s dalšími  specializovanými  složkami  Police  ČR,  zejména  cizineckou  a  pohraniční  policií, 

železniční  policií,  dále  s  ostatními  orgány  činnými  v trestním  řízení  a  jinými  orgány  státní 

správy.  Důležité  místo  při  odhalování  a  potírání  trestných  činů  z  nenávisti  má  Skupina 

informační kriminality úřadu služby  kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidenta 

ČR, mezi jejíž hlavní úkoly patří vyhledávat informace na síti Internet vztahující se obecně 

k extremismu,  působení  sekt  a  diváckému  násilí,  prověřovat  informace  a  zjišťovat  všechny 

související operativní údaje, a sledovat otevřené zdroje z hlediska možnosti zjištění podezření 

z páchání trestných činů z nenávisti.  

                                                 
140  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  64-65,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
141 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, ASPI, Praha 2008, str. 139 
142 Organizační struktura NCOZ. Policie.cz [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/organizacni-struktura-ncoz.aspx 
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 Mezi hlavní orgány státní správy, se kterými specialisté na úseku boje proti 

extremismu spolupracují, patří dle čl. 10 Závazného pokynu, zejména:  

- místně  příslušné  celní  orgány  při  zjišťování  informací  o  osobách  v souvislosti 

s podezřením na páchání extremistické kriminality;  

- živnostenské úřady v oblasti podnikatelských činností, které mohou souviset 

s extremistickou kriminalitou;   

- hygienické stanice při dodržování zdravotnických předpisů a stanovených 

podmínek souvisejících s činností právnických i fyzických osob při pořádání 

hromadných akcí;  

- zdravotnická zařízení zvláště při zajišťování případů souvisejících s extremistickou 

kriminalitou, v jejichž průběhu došlo ke zranění osob;   

- obecní úřady při získávání informací o pořádání ohlášených akcí při opatřeních 

vztahujících  se  k pořádaným  akcím  a  při  řešení  všech  záležitostí  souvisejících 

s extremistickou kriminalitou;  

- další orgány státní správy a samosprávy, hospodářské orgány, školské a zájmové 

organizace zvláště při zjišťování informací o extremistické kriminalitě a při 

preventivním spolupůsobení.143 

 Působnost státních zastupitelství byla od roku 1995 upravena v Pokynu obecné povahy 

Nejvyššího státního zástupce č. 3/1995 ve znění změn 7/2005, kterým se upravují podrobnosti 

postupu státních zastupitelství při postihu trestných činů motivovaných národnostní a rasovou 

nesnášenlivostí, popřípadě zaměřených na jiné občany pro jejich politické přesvědčení nebo 

náboženské  vyznání,  ve  znění  pokynu  obecné  povahy  poř.  č.  17/2001  ze  dne  13.  prosince 

2001. Pokyn obecné povahy č. 3/1995 dopadal na řízení o trestných činech dle ust. § 196, § 

198, § 198a, § 219 odst. 1, 2 písm. g), § 221 odst, 1, 2 písm. b), § 222 odst. 1, 2 písm. b), § 

235 odst. 1, 2 písm. f), § 257 odst. 1, 2 písm. b), § 260, § 261, § 261a trestního zákona a dále 

na  všechna  trestní  řízení  o  jiných  trestných  činech  spáchaných  z národnostních,  rasových  a 

jiných  nenávistných  pohnutek,  kde  tato  pohnutka  není  znakem  skutkové  podstaty  trestného 

činu. 

 Státní zástupci měli dle čl. 3 povinnost vyhodnocovat situační zprávy orgánů Policie 

ČR, informace ze sdělovacích prostředků a jiné podněty za účelem zjištění, zda nedošlo ke 

spáchání trestných činů spáchaných z národnostních, rasových a jiných nenávistných 

                                                 
143  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  66-67,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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pohnutek.  Rovněž  měli  povinnost  sledovat,  zda  v průběhu  vyšetřování  o  těchto  trestných 

činech nedochází k neodůvodněným průtahům ze strany policejního orgánu. 

 Stěžejní  místo  měl  státní  zástupce  v přípravném  řízení,  v rámci  kterého  mu  čl.  4 

Pokynu obecné povahy stanovil zejména následující povinnosti: 

- po obdržení usnesení o zahájení trestního stíhání vždy též přezkoumat, zda zjištěné 

skutečnosti  nasvědčují  tomu,  že  skutek  byl  spáchán  z národnostní,  rasové  a  jiné 

nenávistné pohnutky a zda tomu odpovídá jeho právní kvalifikace, 

- po obdržení opisu protokolu o neodkladném nebo neopakovatelném úkonu vždy též 

přezkoumat, zda zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin 

z národnostní, rasové a jiné nenávistné pohnutky, 

- ve všech případech, kdy zjištěné skutečnosti nasvědčují spáchání skutku 

z národnostní,  rasové  a  jiné  nenávistné  pohnutky,  dbát  o  to,  aby  byly  opatřeny 

dostatečné důkazy k jejímu prokázání, 

- při vypracování obžaloby výslovně uvést národnostní, rasovou a jinou nenávistnou 

pohnutky jakož i důkazy, o které její zjištění opírá, 

- při vypracování jiného rozhodnutí ve věci v přípravném řízení dbát o to, aby jeho 

odůvodnění obsahovalo hodnocení důkazů zaměřených na pohnutku jednání 

obviněného. 

 Mezi  povinnosti  vyšších  státních  zástupců  v rámci  dohledu  nad  nižšími  státními 

zastupitelstvími  patřilo  zejména  povinnost  věnovat  zvýšenou  pozornost  věcem,  v nichž  je 

vedeno trestní řízení pro trestné činy z národnostních, rasových a jiných nenávistných 

pohnutek  a  dále  zjišťovat,  zda  byla  věc  odpovídajícím  způsobem  právně  posouzena  a  byly 

provedeny všechny úkony nezbytné k objasnění pohnutky jednání pachatele. 

 Státním  zastupitelstvím  byla  rovněž  uložena  povinnost  vést  evidenci  trestných  činů 

spáchaných  z národnostních,  rasových  a  jiných  nenávistných  pohnutek,  poznatky  o  jejich 

výskytu,  příčinách  a  poznatky  o  rozhodování  orgánů  činných  v trestním  řízení  o  těchto 

trestných činech. 

 Jelikož  byl  Pokyn  obecné  povahy  Nejvyššího  státního  zástupce  č.  3/1995  zrušen  a 

nahrazen Pokynem obecné povahy Nejvyššího státního zástupce č. 8/2009 o trestním řízení, 

bude se činnost státních zástupců na úseku boje s extremismem řídit novou právní úpravou.  

 Státní zastupitelství  postupují  podle  tohoto  pokynu  jak  v  trestním  řízení o  trestných 

činech  spáchaných  z  národnostních,  rasových  a  jiných  nenávistných  pohnutek,  kde  je  tato 

pohnutka  znakem  skutkové  podstaty,  tak  i  v  trestním  řízení  o  trestných  činech,  kde  tato 

zjištěná pohnutka znakem skutkové podstaty není. Pověření státní zástupci rovněž 
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vyhodnocují situační zprávy Policie ČR, informace ze sdělovacích prostředků a jiné podněty, 

dále také evidují poznatky o výskytu určených trestných činů a jejich příčinách. Při výkonu 

dozoru dbá státní zástupce o důsledné a urychlené provedení veškerých vyšetřovacích úkonů 

vedoucích ke zjištění pohnutek pachatele. 

 

5.2 Úloha soudních znalců při objasňování hate crimes 

 

 Již první kroky při objasňování trestných činů z nenávisti nám mohou ukázat, zda se 

jedná  o  pohnutku  pachatele  evidentní  již  v počáteční  fázi  či  jde  o  pohnutku  skrytou  a  je 

možné ji objasnit v průběhu vyšetřování nebo  až v řízení před soudem.  Evidentní pohnutka 

pachatele  je  většinou  rozpoznatelná  při  trestné  činnosti  páchané  verbálně  nebo  graficky 

(hudební produkce, slovní urážky, distribuce letáků). Naopak při násilné trestné činnosti, byť 

vedené s rasovou nebo jinou obdobnou pohnutkou, nemusí tento motiv pachatele vyjít najevo 

ihned,  ale  až  po  učiněných  krocích  v rámci  vyšetřování. 144  Takovouto  pohnutku  je  však 

zapotřebí pachateli bezpečně prokázat v souladu s jednou ze základních zásad trestního práva 

,,in dubio pro reo´´. Při násilných útocích to budou zejména výpovědi poškozených, svědků a 

verbální  projevy  pachatelů,  které  mohou  rasovou  nebo  jinou  obdobnou  pohnutku  násilného 

útoku prokázat.  

 Při  vyšetřování  trestných  činů  s extremistickým  podtextem,  zejména  trestných  činů 

dle ust. § 352, § 353, § 403, § 404 a § 405 tr. zák. se velmi často ze strany orgánů činných 

v trestním řízení vyžaduje vypracování znaleckého posudku či odborného vyjádření 

z oboru sociální vědy, odvětví kriminalistika, historie, politologie, sociologie či 

lingvistika.  Otázky,  které  jsou  soudním  znalcům  pokládány,  se  liší  případ  od  případu, 

nicméně  níže  uvádím  alespoň  některé  z otázek,  které  mohou  být  soudním  znalcům  z výše 

uvedených  oborů  položeny  a  na  které  musí  odpovědět.  Nejedná  se  samozřejmě  o  taxativní 

výčet, jde pouze o ukázku, jakým směrem se může práce soudního znalce ubírat: 

- zda  a  do  jaké  míry  jsou  materiály  předložené  ke  zkoumání  otevřenou  propagací 

myšlenek rasové výlučnosti, nesnášenlivosti a zášti k jinému národu, národnostní 

menšině, etniku či jiné rasově odlišné skupině obyvatel, 

- zda  rasový,  xenofobní,  antisemitský  či  rasově  zaměřený  projev  je  možné  dovodit 

z obsahu zkoumaného písemného  (zvukového, obrazového) materiálu nebo z jeho 

části, 
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- ve kterých výrocích nebo větných spojeních lze spatřovat rasovou motivaci, 

- jak lze hodnotit předložený text z hlediska dopadu na veřejnost, zejména s ohledem 

na sociologické a politologické poznatky, 

- je obsah textu způsobilý vzbudit u obyvatel nebo jejich části nenávist, zášť či jiný 

negativní  emocionální  vztah  k jinému  národu,  národnosti,  etniku  či  jiné  skupině 

obyvatel, 

- je obsah tiskoviny (nahrávky) způsobilý vyvolat emotivní reakce jednotlivce nebo 

skupiny obyvatel a za jakých podmínek, 

- u  které  věkové  skupiny  obyvatel  je  předložený  materiál  ke  zkoumání  způsobilý 

vyvolat  negativní  postoje  a  emoce  k jiné  rasově,  národnostně,  etnicky  či  jinak 

odlišné skupině obyvatel, 

- zda  a  které  články,  stati  nebo  jejich  části  (a  které)  mají  urážlivý  a  k rasové 

nenávisti podněcující obsah, 

- zda a do jaké míry jsou předložené materiály způsobilé negativně ovlivnit myšlení, 

jednání a postoje veřejnosti a za jakých podmínek, 

- jsou předložené materiály způsobilé, do jaké míry a za jakých podmínek, navodit 

stav negativního postoje a konání jiných občanů proti jiné skupině obyvatel, 

- jde u přiložené zvukové nahrávky a přepisu textu písně o text původní, nebo jde o 

text převzatý, upravený a v jakém směru, 

- jaký je původ, smysl a ideový obsah grafického symbolu, 

- jakou motivaci lze určit z grafického symbolu, 

- jak  je  chápán  ze  sociologického  hlediska  předložený  grafický  symbol  současnou 

mládeží a obyvatelstvem, zda a do jaké míry se s obsahem symbolu identifikují, 

- jaká je historická souvislost symbolu (obsahu textu).145 

 Rád bych se nyní pozastavil blíže nad přibíráním soudních znalců v rámci objasňování 

trestných činů z nenávisti a jejich znalecké činnosti. Přibírání soudních znalců obecně se za 

poslední  roky  stalo  v rámci  trestního  řízení  velmi  častým,  z mého  pohledu  až  zbytečně 

nadužívaným jevem. Soudní znalci jsou mnohdy přibíráni k zodpovězení otázek, které musí 

být orgánům činným v trestním řízení známy, resp. měly by jim být známy. Je zde na místě 

připomenout,  že  znalecký  posudek  je  jen  jeden  z důkazních  prostředků,  který  se  provádí 

v rámci  trestního  řízení  jako  důkaz  a  k usvědčení  pachatele  ze  spáchání  trestného  činu  by 

neměl sloužit jen závěr soudního znalce, což se však bohužel velmi často děje.  V současné 
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době je důraz na závěry znaleckých posudků tak velký, že mnohdy jsou obecnými soudy 

nekriticky závěry soudních znalců přebírány do konečných rozhodnutí, aniž by soudci či 

soudkyně jakkoli tyto závěry ověřovali či je komplexně hodnotili s dalšími provedenými 

důkazy.  

 Nekritický  postoj  ke  znaleckým  posudkům,  spojený  často  se  snahou  přenášet  na 

znalce řešení stále širšího okruhu otázek, dokonce i takových, které mají právní povahu, nebo 

takových, k jejichž řešení nejsou potřebné odborné znalosti, nýbrž postačuje „zdravý rozum“, 

vede  dokonce  k  nežádoucím  kriminálně  politickým  a  ústavněprávním  důsledkům.  Dochází 

totiž k nesprávné delimitaci mocenských funkcí v trestním řízení: Soudce je de facto 

zbavován  části  svých  kompetencí,  namísto  soudního  procesu  vzniká  „znalecký  proces“. 

Justiční praxe na četných případech ukazuje, že ani znalecký důkaz není bezchybný a že jeho 

prostřednictvím  může  dojít  k  justičním  omylům  s  fatálními  důsledky.  Znalecký  posudek 

nemá v trestním řízení žádné privilegované postavení. Jde o důkaz jako každý jiný, platí 

pro  něj  všechny  obvyklé  zásady  dokazování,  zejména  pak  zásada  volného  hodnocení 

důkazů. Rozsah hodnocení musí být co nejširší. Hodnotit je třeba nejen konečný výsledek, tj. 

písemný  posudek  (eventuálně  posudek  obsažený  ve  výpovědi  znalce),  nýbrž  celý  proces 

utváření znaleckého důkazu. Ten zahrnuje také regulérnost shromažďování objektů expertizy 

(např. zajištění materiálních stop a srovnávacího materiálu), přípravu ke znaleckému 

zkoumání, nařízení expertizy, vlastní průběh a metody znaleckého zkoumání a způsob 

vyvozování  závěrů  znalce.  Tyto  kritické  hlasy  jsou  někdy  velmi  emotivně  a  expresivně 

laděné. Nedávno zesnulý český ombudsman Otakar Motejl, těšící v odborných kruzích i ve 

veřejnosti nesporné morální a odborné autoritě, si v jednom tiskovém prohlášení z roku 2007 

nebral  servítky  a  prohlásil:  „Soudní  znalci  ničí  lidské  životy!  Případy,  kdy  soudní  znalci 

pochybili,  mívají  často  za  následek  zpackaný  lidský  život,  jejich  odpovědnost  je  ale  téměř 

nulová… Nekonečné průtahy při vypracování posudků, jejich velmi sporná kvalita, ale také 

jejich nadužívání, téměř žádné postihy za nepravdivé, špatné nebo pozdně dodané posudky, to 

všechno  je  třeba  akutně  řešit.  …Trend  je  takový,  že  soudci  bez  znaleckého  posudku  téměř 

nerozhodnou. A výsledkem je až taková absurdita, že v podstatě nesoudí soudce, ale znalec.“ 
146  

 Zcela  souhlasím  se  shora  citovaným  názorem  Prof.  Musila  o  zbytečném  přibírání 

soudních znalců do trestního řízení a z mého pohledu tím spíše v rámci objasňování trestných 

činů  z nenávisti.  Ve  většině  případů,  se  kterými  jsem  měl  možnost  se  setkat,  orgány  činné 
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v trestním řízení zcela zbytečně přibrali soudního znalce k zodpovězení  otázek, které jsou i 

pro laika notorietou event. se jednalo o skutečnosti, které by orgány činné v trestním řízení při 

důkladnější  znalosti  spisového  materiálu  museli  znát.  Soudní  znalci  jsou  však  přibíráni  i  v 

,,složitějších“  případech.  Jedná  se  o  případy,  kdy  určitý  projev  není  paradoxně  ani  pro 

samotné orgány činné v trestním řízení zcela jasný, a proto se snaží jejich neznalost nahradit 

závěry  znaleckého  posudku.  Zde  pak  z mého  pohledu  naráží  úloha  soudního  znalce,  resp.  i 

samotný fakt zahájeného trestního stíhání proti určité osobě, na skutečnost, že pokud ani sám 

orgán  činný  v trestním  řízení  není  schopen  učinit  závěr,  zda  určitý projev  nese  znaky 

trestného činu či nikoliv, jak může trestnost takového projevu poznat ,,běžný posluchač“ a jak 

může být takový projev škodlivý pro veřejnost.  

 Obdobný názor jak uvedeno výše zastává i Výborný. Z jeho pohledu, se kterým zcela 

souhlasím, pak dochází k tomu, že v některých případech pak uchýlení se ke znaleckému 

dokazování  může  svědčit  až  o  touze  přenést  rozhodovací  úlohu  na  jiný  subjekt  (zde 

soudního  znalce),  kdy  je  následně  z vypracovaného  znaleckého  posudku  až  mechanicky 

dovozována trestněprávní odpovědnost pachatele. Zde ale pak dochází k zásadnímu narušení 

základního  systému  trestního  řízení,  neboť  pouze  orgány  činné  v trestním  řízení  by  měly 

posuzovat, zda byl nějaký čin spáchán či nikoliv. A znalecký posudek jim má být nápomocen 

pouze v zodpovězení odborných otázek týkajících se skutkového stavu věci, jež ale většinou 

při  právním  hodnocení  trestní  odpovědnosti  mluvčího  za  pronesený  projev  nevyvstanou, 

protože se jedná o ryze právní problematiku svázanou s obsahem dotčeného vyjádření. 147  

 Shrnu-li výše uvedený názor velmi obecně, tak z mého pohledu jsou soudní znalci při 

objasňování trestné činnosti z nenávisti přibíráni, aby pouze monotónně ve svém znaleckém 

posudku  zopakovali  výrokovou  část  usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  či  obžaloby  a  de 

facto zodpověděli na otázku, zda dané jednání je trestným činem či nikoliv a tím suplovali 

úlohu soudu.   Nebojím se pak prezentovat svůj názor, že paradoxně až soudní znalci ve svém 

posudku uzavřou, že daný symbol, jednání, markanta apod. jsou trestné a tím de facto až ve 

svém posudku stanoví, že daný skutek je trestným činem. Obecný soud pak pouze nekriticky 

přebere jejich závěry, aniž by se jimi blíže zaobíral. Takovýto, bohužel běžný postup v rámci 

trestního řízení, je dle mého názoru naprosto v rozporu zásadou trestního práva nullum crimen 

sine lege certa, tedy že nelze trestat bez určitého zákona. Trestní zákon musí definovat trestné 

jednání a trest s dostatečnou určitostí, aby mohli lidé předpokládat, jaký konkrétní skutek by 
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mohl být trestný a mohli se podle toho chovat. Toto pravidlo vyjadřuje obecný princip právní 

jistoty v záležitostech trestního práva. 

 Zajímavostí  co  se  soudních  znalců  z oboru  sociálních  věd  týká,  je,  že  v celé  České 

republice jich působí pouze několik, v současné době pouze pět s tím, že každý má ještě jinou 

specializaci.148 Tato skutečnost ve mně tím více evokuje závěr, že zde neexistuje možnost, jak 

případné  vadné  a  mnohdy  zkreslené  závěry  těchto  soudních  znalců,  které  jsou  následně 

převzaty obecnými soudy do odsuzujících rozsudků, podrobit odbornému přezkumu.  

Nevyhnutelnou podmínkou pro rozvoj vědních oborů je, aby mezi odborníky mohl neustále 

probíhat  kritický  diskurz  a  vzájemná  kontrolovatelnost  výsledků  vědeckého  poznání.  To  v 

první  řadě  předpokládá,  aby  v  daném  oboru  působilo  více  subjektů,  aby  výsledky  jednoho 

badatele  mohly  být  polemicky  posuzovány  a  prověřovány  druhým.  Pokud  v  oboru  působí 

toliko jeden subjekt, hrozí velké riziko omylu a ustrnutí.  

 Jestliže  toto  konstatování  platí  o  vědě  vůbec,  potom  ještě  více  platí  o  oborech 

znaleckých.  Zásada  volného  hodnocení  důkazů  (§  2  odst.  6  tr.  řádu)  pojmově  vyžaduje 

„pečlivé uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu“. Na průběhu 

dokazování a na hodnocení důkazů se podílejí všechny procesní strany, včetně obviněného; to 

vyžaduje,  aby  v  případě  pochybností  o  správnosti  důkazu  měly  strany  reálnou  možnost 

navrhnout  důkaz  jiný,  který  může  ostatní  důkazy  zpochybnit,  potvrdit  či  vyvrátit  –  např. 

navrhnout opakování expertizy jiným znalcem. 

 Toto všechno nelze bohužel plně dodržet v těch znaleckých oborech, v nichž působí v 

celé republice toliko jeden znalec nebo jeden znalecký ústav, nebo kde jich je sice více, ale 

všechny  jsou  vzájemně  propojeny  různými  vztahy  (osobní  známosti,  pracovní  závislost, 

kolegialita),  takže  lze  pochybovat  o  jejich  kritické  objektivitě.  Situace  je  o  to  vážnější,  že 

určité „netradiční“ obory dosud neprošly delším procesem verifikace, přičemž jejich 

teoretická  a  metodologická  báze  není  dostatečně  ustálená  a  není  ve vědecké  komunitě 

všeobecně akceptována. Bylo by beze sporu užitečné, kdyby Ministerstvo spravedlnosti, které 

je zákonným gestorem znalecké činnosti, vyvinulo v tomto směru větší aktivitu a pokusilo se 

doplnit počet znalců v těchto nedostatečně obsazených oborech o nové kvalitní síly.149 

 O  objektivitě  soudních  znalců  přibíraných  pro  posouzení  společenské  závadnosti 

trestných činů z nenávisti je na místě závěrem zdůraznit, že ne ojediněle dochází v průběhu 

                                                 
148 Evidence znalců a tlumočníků. Justice.cz [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: 
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trestního  řízení  k jejich  vyloučení  v důsledku  prokázání  jejich  podjatosti,  resp.  k prokázání 

jejich nikoli nestrannému vztahu k předmětu řízení či obžalovaným. 150 151 
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6. Zahraniční právní úprava hate crimes 

 
6.1  Německo 
 

 V německém trestním zákoně bývá trestná činnost z nenávisti souhrnně označena jako 

,,politicky motivovaná kriminalita´´. Do takto označené skupiny trestných činů spadají níže 

vymezené skutkové podstaty. 

Trestného činu ,,Pokračování v činnosti politické strany, která byla prohlášena za 

neústavní´´ podle § 84 StGB, jehož se dopustí ten, kdo jako osnovatel nebo hybatel udržuje 

organizační strukturu politické strany, která byla ústavním soudem prohlášena za neústavní 

nebo politické strany, o které ústavní soud zjistil, že je nástupnickou stranou takové zakázané 

strany, nebo kdo organizační strukturu takové politické strany podporuje nebo se zapojí do 

její činnosti jako její člen. Tato skutková podstata dopadá na ochranu svobodného a 

demokratického státního zřízení.  

Trestného činu ,,Porušení zákazu spolčování´´ dle § 85 StGB se dopustí ten, kdo jako 

organizátor nebo hybatel udržuje organizační strukturu strany nebo sdružení, o kterém bylo 

v řízení  podle  §  33  odst.  3  zákona  o  politických  stranách  zjištěno,  že  je  nástupnickou 

organizací ústavním soudem zakázané politické strany, nebo sdružení, které bylo pravomocně 

zakázáno, neboť směřuje proti ústavnímu pořádku nebo proti myšlence dorozumění národů, 

nebo o němž bylo pravomocně zjištěno, že je nástupnickou organizací takového zakázaného 

sdružení. Zákon umožňuje uložit za tento trestný čin nepodmíněný trest odnětí svobody až na 

pět let nebo peněžitý trest. 

V souvislosti  s případem  vydání  knihy  Mein  Kampf  u  nás,  o  kterém  jsem  pojednal 

v kapitole třetí u trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení 

práv a svobod člověka, je zajímavé zmínit stanovisko německých soudů k této problematice. 

Podle německé judikatury rozšiřování původních výtisků knihy Mein Kampf není pokládáno 

za trestný čin ,,Rozšiřování propagačních materiálů protiústavních organizací“ dle ust. § 

86 StGB, podle nějž je trestně odpovědný ten, kdo v tuzemsku či zahraničí rozšiřuje nebo za 

tím účelem v tuzemsku či v zahraničí vyrábí, přechovává, dováží, vyváží anebo 

prostřednictvím datových nosičů veřejně zpřístupňuje propagační materiály: 

- politické  strany,  která  byla  ústavním  soudem  prohlášena  za  protiústavní,  nebo 

strany  nebo  sdružení,  o  nichž  bylo  pravomocně  zjištěno,  že  jsou  nástupnickými 

organizacemi takové zakázané politické strany;  
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- sdružení, které bylo pravomocně zakázáno, neboť směřuje proti ústavnímu 

pořádku  nebo  myšlenkám  porozumění  národů,  nebo  o  němž  bylo  pravomocně 

zjištěno, že je nástupnickou organizací takového zakázaného sdružení;  

- vlády cizího státu, sdružení nebo instituce, která je mimo oblast působnosti 

trestního  zákona  a  která  vykonává  činnost  ve  prospěch  strany  nebo  sdružení 

uvedených v odstavci 1 nebo 2; 

-  propagační materiály, které podporují snahy o obnovení činnosti bývalých 

nacionálně-socialistických organizací.   

Pokud  by  se  však  kniha  doplnila  úvodním  komentářem,  doslovem,  překladem  nebo 

novou obálkou, má se za to, že se tak vytvoří dílo nové, což už je považováno za naplnění 

skutkové podstaty shora uvedeného trestného činu. 

Jde  o  tzv.  abstraktní  ohrožovací  delikt,  jehož  cílem  je  zabránit  šíření  propagačních 

materiálů zakázaných organizací. Mezi zakázané organizace spadá zejména NSDAP 

(Nationalsozialistische  Deutsche  Arbeitepartei),  SA  (Sturmabteilungen),  SS  (Schutzstaffel), 

Waffen SS. Skutková podstata není zaměřena proti názoru jednotlivce, a tak je v souladu se 

zaručenou  svobodou  projevu.  Trestní  sazba  je  zde  stanovena  až  na  tři  léta  nebo  je  možné 

uložit peněžitý trest.  

Další z trestných činů spadajících do skupiny tzv. politicky motivovaných, je trestný 

čin ,,Používání označení protiústavních organizací´´ dle § 86a StGB.  Spáchá ho ten, kdo 

v tuzemsku rozšiřuje nebo veřejně, na shromáždění nebo prostřednictvím tisků užívá označení 

zakázaných  organizací  dle  §  86  StGB,  a  dále  ten,  kdo  v úmyslu  šířit  nebo  veřejně  používat 

v SRN nebo v cizině předměty, které takové symboly představují nebo obsahují, je rozšiřuje 

nebo veřejně používá v tuzemsku nebo v cizině.  

Objektem tohoto trestného činu je ochrana demokratického právního státu a veřejný 

pořádek.  Mezi  symboly  a  označení  zakázaných  organizací  se  řadí  zejména  hákový  kříž, 

standarty  NSDAP,  SS,  SA  nebo  portrét  Adolfa  Hitlera.  Pod  shora  uvedenou  skutkovou 

podstatu spadají i pozdravy ,,Heil Hitler´´ a ,,Sieg Heil´´. Podle tohoto ustanovení však nelze 

postihovat tzv. zástupné symboly jako například číslovky 18 (podle pořadí písmen v abecedě 

znamená  ,,Adolf  Hitler´´)  nebo  88  (znamená  ,,Heil  Hitler´´).  Zde  je  na  místě  podotknout 

z mého  pohledu  zásadní  rozdíl  oproti  české  právní  právě.  Skutková  podstata  trestného  činu 

používání označení protiústavních organizací dle ust. § 86a StGB koresponduje se skutkovou 
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podstatou  trestného  činu  projevu  sympatií  k hnutí  směřujícímu  k potlačení  práv  a  svobod 

člověka dle ust. § 404 tr. zák.152 

Za zcela zásadní považuji znění skutkové podstaty německého trestního zákona v tom, 

že trestné je pouze užívání zakázaných organizací, když dle německého práva je to spolkový 

ministr vnitra případně jiná autorita členského státu, kteří mohou zakázat organizaci, jejíž cíle 

nebo  aktivity  porušují  normy  trestního  práva  nebo  porušují  ústavní  pořádek  nebo  koncept 

mezinárodního  porozumění.  Ministr  vnitra  resp.  jiná  kompetentní  autorita  tak  musí  učinit 

formou písemného rozhodnutí, jenž bude řádně odůvodněno, bude této organizaci zasláno a 

bude rovněž veřejně publikováno nejen na státní úrovni (Bundesgesetzblatt - Spolková sbírka 

zákonů) ale i na úrovní toho členského státu, v rámci nějž dochází k zákazu takové 

organizace.  V rozhodnutí  musí  být  stanoven  zákaz  dalšího  fungování  takové  organizace. 

Zákaz organizace pak dopadá i na všechny ,,podorganizace“ spadající pod takovou 

organizaci. Zákaz takové organizace nabývá účinnosti jeho zveřejněním 

v Bundesgesetzblatt.153  

Z mého  pohledu  jen  jasné  stanovení  toho  co  je  a  není  zakázáno  a  tedy  co  je  a  není 

trestné tak může splnit očekávaný požadavek právní jistoty jedince. Ke znakům právního státu 

a  mezi  jeho  základní  principy  neoddělitelně  patří  také  zásada  právní  jistoty,  přičemž  její 

nezbytnou  součástí  je  jak  předvídatelnost  práva,  tak  i  legitimní  předvídatelnost  postupu 

orgánů  veřejné  moci  v  souladu  s  právem  a  zákonem  stanovenými  požadavky.  Ten,  kdo  se 

spolehne na platné právo, nemůže být ve svém očekávání zklamán. Jedině takto předvídatelné 

chování vylučuje prostor pro případnou svévoli, pro niž v demokratickém právním státě není 

místa. Předvídatelnost práv je jedním ze základních prvků principu právní jistoty, bez jehož 

respektování  si  nelze  demokratický  právní  stát  představit.  Bohužel  mám  za  to,  že  v tomto 

ohledu český právní řád značně pokulhává za německou právní úpravou a de lege ferenda by 

německá právní úprava mohla posloužit jako vzor. 

Skutkovou podstatu trestného činu ,,Štvaní proti lidu´´ dle § 130 odst. 1 StGB naplní 

ten, kdo podněcuje nebo vyzývá k nenávisti, násilí nebo zvůli proti skupinám obyvatel  nebo 

kdo útočí na lidskou důstojnost příslušníků takových skupin nadávkami, zlomyslným 

opovrhováním nebo pomluvami. Toto ustanovení poskytuje ochranu skupinám osob na 

základě jejich vnějších a vnitřních znaků, tj. za skupinu osob je možné označit vojáky, Turky, 

                                                 
152  Štůsek,  J.:  Trestněprávní  regulace  rasově  motivované  trestné  činnosti,  Praha  2008,  str.  70-71,  Rigorózní 
práce,  UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
153 Right-wing extremism. Verfassungsschutz.de [online]. [cit 2019-09-05]. Dostupné z: 
https://www.verfassungsschutz.de/en/public-relations/publications/publications-right-wing-extremism 
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Židy,  zahraniční  dělníky  apod.  Skutkovou  podstatu  nebude  naplňovat  útok  vedený  proti 

jednotlivci pro jeho specifické vlastnosti.  

Trestného činu ,,Štvaní národa´´ dle § 130 odst. 2 StGB se dopustí ten, kdo rozšiřuje, 

veřejně vystavuje, vyvěšuje, předvádí nebo jiným způsobem zpřístupňuje, nabídne, přenechá 

nebo zpřístupní osobě mladší osmnácti let nebo vyrábí, odebírá, dodává, přechovává, nabízí, 

uvádí  do  oběhu  nebo  vychvaluje  písemnosti,  které  podněcují  k nenávisti  vůči  skupinám 

obyvatel  nebo  vůči  některé  národnostní,  rasové  nebo  náboženské  skupině,  vyzývají  k násilí 

nebo  zvůli  proti  těmto  skupinám  obyvatelů  nebo  útočí  na  lidskou  důstojnost  příslušníků 

takových skupin nadávkami, zlomyslným opovrhováním nebo pomluvami. Trestní 

odpovědnost  pachatele  nastane  i  v případě,  že  se  pachatel  od  obsahu  zobrazení  distancuje. 

Jedná se tedy o absolutní zákaz výroby a šíření určitých zakázaných písemností. 

V ustanoveních § 130 odst. 3 a 4 StGB nalezneme trestní postih tzv. osvětimské lži. 

Podle  §  130  odst.  3  StGB  je  trestně  odpovědný  ten,  kdo  veřejně  nebo  ve  shromáždění, 

způsobem, který je způsobilý narušit veřejný mír a pořádek, schvaluje, popírá nebo zlehčuje 

genocidium spáchané za nacistické nadvlády.  

V roce 2005 byl § 130 StGB  doplněn o odstavec čtvrtý, dle kterého bude potrestán 

ten, kdo veřejně nebo na shromáždění ruší veřejný pořádek způsobem urážejícím důstojnost 

obětí tím, že schvaluje, velebí nebo ospravedlňuje nacistickou krutovládu a tyranii. 

Podmínkou  je,  že  k takovému  narušení  veřejného  pořádku  dojde  způsobem,  který  zraňuje 

důstojnost  obětí  druhé  světové  války.  Ustanovení  chrání  právo  obětí  na  respektování  jejich 

památky.154 

V rámci německé právní úpravy lze rovněž poukázat na nově přijatý zákon ke zlepšení 

prosazování  práva  v  sociálních  sítích  (Netzwerkdurchsetzungsgesetz155),  účinný  počínaje  1. 

10.  2017,  jenž  reaguje  právě  na  množící  se  nenávistné  projevy  na  sociálních  sítích.  Tento 

zákon  se  snaží  urychlit  a  usnadnit  odstraňování  obsahu,  jenž  je  nezákonný  či  protiprávní, 

prostřednictvím  mimosoudních  procedur.  Sociálním  sítím  se  ukládá,  aby  svým  uživatelům 

nabídly  jednoduchý  a  srozumitelný  postup,  jak  upozornit  na  zveřejnění  obsahu,  který  je  v 

rozporu  s  právem.  Zároveň  zákon  provozovatelům  sítí  stanovuje  lhůty,  jejichž  nedodržení 

mohou  justiční  orgány  penalizovat.  Pokud  provozovatelé  sociálních  sítí  obdrží  stížnost  na 

„zjevně protiprávní obsah“, o němž není pochybnost, že se na něj vztahuje trestní zákoník, 

                                                 
154 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, ASPI, Praha 2008, str. 221-242 
155 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken . Gesetze-im-internet.de [online]. [cit 
2019-09-05]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/index.html  
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pak mají povinnost do 24 hodin tento obsah vymazat nebo ho blokovat. Pro ostatní stížnosti 

platí lhůta sedmi dnů.156  

Za  relativní  novinku  v boji  proti  zvedající  se  vlně  extremismu  v Německu  je  třeba 

považovat  rovněž  nově  vyvinutou  aplikaci  pro  německou  policii,  která  dokáže  dle  textu 

identifikovat písně s rasovým nebo neonacistickým textem.157  

 

6.2 Slovensko 

 

Slovenská právní úprava, tedy slovenský trestní zákon č. 300/2005 Sb., účinný od 1. 

ledna 2006, má k české právní úpravě trestných činů z nenávisti nejblíže, a již prošel rovněž 

velkou  rekodifikací.  Novému  uspořádání  odpovídají  i  zvýšené  trestní  sazby  trestu  odnětí 

svobody u jednotlivých trestných činů. 

V hlavě první jsou tedy upraveny trestné činy proti životu a zdraví. U kvalifikovaných 

skutkových  podstat  těchto  trestných  činů,  tj.  vraždy,  těžké  újmy  na  zdraví  a  ublížení  na 

zdraví,  je  jako  motiv  pachatele  uváděn  mimo  jiné  tzv.  zvláštní  motiv.  Výklad  tohoto 

zvláštního motivu je však vyložen v obecné části slovenského trestního zákona v ustanovení § 

140 písm. e) a to tak, že zvláštním motivem se rozumí spáchání trestného činu z nenávisti vůči 

skupině  osob  anebo  jednotlivci  pro  jejich  skutečnou  nebo  domnělou  příslušnost  k některé 

rase,  národu,  národnosti,  etnické  skupině,  pro  jejich  skutečný  nebo  domnělý  původ,  barvu 

pleti, pohlaví, sexuální orientaci, politické přesvědčení anebo náboženské vyznání. 

Zajímavostí  zde  je,  že  na  rozdíl  od  české  právní  úpravy  slovenský  trestní  zákon  používá 

pojem  trestné  činy  z nenávisti  a  jako  zvláštní  motiv  uvádí  více  možných  pohnutek  (srov. 

národ, původ, barva pleti, pohlaví, sexuální orientace) pro které pachatele mohou útočit na 

své oběti. Slovenská právní úprava je tedy mnohem konkrétnější a zcela jistě by mohla být de 

lege ferenda vzorem pro úpravu té české. 

Komentář  slovenského  trestního  zákona  rovněž  podává  výklad  pojmů  národnost  a 

rasa.  Národností  se  rozumí  příslušnost  jednotlivce  k určitému  národu  jako  historickému  a 

formalizovanému  společenství  lidí,  které  se  vyznačuje  společnými  dějinami,  ekonomikou, 

kulturou, územím, psychickými aspekty a vědomím vlastní existence jako národa. Obdobnými 

                                                 
156  Německá  brzda  proti  nenávisti  na  sociálních  sítích  –  cesta  k  právu,  nebo  cenzura?  Lupa.cz  [online].  [cit 
2019-09-05]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/socialni-site-nemecko-netzwerkdurchsetzungsgesetz-
cenzura-zakon-facebook- twitter/ 
157 German police detect neo-Nazi music with new app. Telegraph.co.uk [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: 
https://www.telegraph.co.uk/technology/news/10491565/German-police-detect-neo-Nazi-music-with-new-
app.html 



128 
 

znaky se vyznačuje etnikum, avšak u něj absentuje zejména ekonomický a územní aspekt. Za 

rasu  se  považuje  skupina  lidstva  lišící  se  navzájem  více  typickými  znaky,  které  se  týkají 

vzhledu, barvy pleti, vlasů, tvaru nosu, rtů a které jsou dány historicky a geograficky.  Toto 

ustanovení  zákona  je  tedy  třeba  aplikovat  na  všechny  trestné  činy  proti  životu  a  zdraví 

spáchané  z tzv.  zvláštního  motivu.  Slovenská  právní  úprava  dále  rozeznává,  na  rozdíl  od 

českého trestního zákona, trestný čin zabití, ust. § 147. Podle ust. § 147 odst. 1, 2 písm. b) se 

dopustí  tohoto  trestného  činu  ten,  kdo  v úmyslu  způsobit  těžkou  újmu  na  zdraví  jinému 

z nedbalosti způsobí smrt a spáchá čin uvedený v odst. 1 ze zvláštního motivu.  

 V hlavě  deváté  slovenského  trestního  zákona  jsou  upraveny  trestné  činy  proti  jiným 

právům a svobodám. Jedná se o trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci dle ust. § 359, kterého se dopustí ten, kdo skupině obyvatelů vyhrožuje 

usmrcením,  těžkou  újmou  na  zdraví  anebo  jinou  těžkou  újmou,  anebo  způsobením  škody 

velkého rozsahu, anebo kdo použije násilí proti skupině obyvatelů. Přísněji bude potrestán ten, 

kdo  spáchá  čin  uvedený  v odstavci  1  ze  zvláštního  motivu,  závažnějším  způsobem  anebo 

veřejně.  Zákonodárce do skutkové podstaty vložil pojem ,,těžká újma na zdraví“ na rozdíl od 

české právní úpravy ,,prostého ublížení na zdraví“.  

Stejná pohnutka je rovněž výslovně vložena do dalšího ustanovení, a to trestného činu 

nebezpečného  vyhrožování  podle  §  360  odst.  1,  2  písm.  d)  slovenského  trestního  zákona, 

kterého se dopustí ten, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou 

těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu a spáchá čin uvedený 

v odstavci  1  ze  zvláštního  motivu.  Trestně  postihnutelné  však  není  spolčení  nebo  srocení 

k spáchání  trestného  činu  násilí  proti  skupině  obyvatelů  a  jednotlivci  jako  je  tomu  v české 

právní úpravě.   

Relativně novým trestným činem je nebezpečné pronásledování, jehož se dle ust. § 

360a odst. 1, 2 písm. c) dopustí ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje takovým způsobem, 

že to může vzbudit důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví, život nebo zdraví jemu  blízké 

osoby  nebo  podstatným  způsobem  zhoršit  kvalitu  jeho  života,  a  čin  spáchá  ze  zvláštního 

motivu. 

Jako nové skutkové podstaty jsou v hlavě deváté upraveny hanobení místa 

posledního odpočinku, kterého se dle ust. § 365 odst. 1, 2 písm. b) dopustí ten,  kdo zničí, 

poškodí anebo zneuctí hrob, urnu s lidskými ostatky, pomník nebo náhrobní desku nebo zničí 

anebo  poškodí  zařízení  hřbitova  nebo  jiného  místa  posledního  odpočinku,  anebo  kdo  se  na 

hřbitově  nebo  na  jiném  místě  posledního  odpočinku  dopustí  jiné  hrubé  neslušnosti  anebo 

výtržnosti a spáchá čin uvedený v odstavci 1 ze zvláštního motivu. Trestného činu hanobení 
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mrtvého se dle ust. § 366 odst. 1, 2 písm. b) dopustí ten, kdo zneužije nebo zneuctí mrtvého 

anebo  neoprávněně  vykoná  exhumaci  lidských  ostatků  anebo  svévolně  odejme  z pohřebiště 

lidské  ostatky,  nebo  nakládá  s lidskými  ostatky  v rozporu  se  všeobecně  závazným  právním 

předpisem a spáchá čin uvedený v odstavci 1 ze zvláštního motivu.  

Uvedené trestné činy jsou ve své podstatě specifické formy trestného činu výtržnictví. 

Zavedením  těchto  trestných  činů  se  zákonodárce  zřejmě  snažil  vypořádat  se  stále  častějším 

jednáním  pachatelů  spočívajícím  v  poškozování  a  zneuctívání  hrobů,  pomníků,  náhrobních 

desek, hřbitovů a lidských ostatků. Ostatně slovenská právní úprava již má i kvalifikovanou 

skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví dle ust. § 364 odst. 1, 2 písm. a), kterého se 

dopustí ten, kdo se dopustí slovně nebo fyzicky, veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném 

hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného ze zvláštního motivu. 

Slovenský  trestní  zákoník  v obecné  části  v  ust.  §  140a  taxativně  vyjmenovává  tzv. 

trestné činy extremismu. Jedná se o níže uvedené trestné činy. 

 V hlavě dvanácté, ust. § 421, je upraven trestný čin založení, podpory a propagace 

hnutí směřujících k potlačení základních práv a svobod. Toho se dopustí podle odstavce 1 

ten,  kdo  založí,  podporuje  nebo  propaguje  skupinu,  hnutí  anebo  ideologii,  která  směřuje 

k potlačení základních práv a svobod osob, anebo které hlásá rasovou, etnickou, národnostní, 

anebo  náboženskou  nenávist  anebo  nenávist  vůči  jiné  skupině  osob  anebo  kdo  propaguje 

skupinu,  hnutí  anebo  ideologii,  která  v minulosti  směřovala  k potlačení  základních  práv  a 

svobod  osob.  Pachatel  může  být  odsouzen  na  čtyři  až  osm  let,  pokud  spáchá  čin  uvedený 

v odstavci  1  veřejně,  nebo  na  místě  veřejnosti  přístupném,  závažnějším  způsobem  nebo  za 

krizové situace.  Porovnáme-li slovenskou a českou právní úpravu, tak vidíme zřejmý rozdíl, 

kdy slovenský trestní zákon trestá i podporu a propagaci ideologie, což dle českého právního 

řádu  není  možné,  byť  zde  byl  již  podán  návrh  na  změnu  příslušného  ustanovení  českého 

trestního zákoníku. 

Podle ustanovení § 422 odst. 1 se trestného činu projevu sympatií k hnutí 

směřujícímu  k potlačení  základních  práv  a  svobod  dopustí  ten,  kdo  veřejně,  zejména 

používáním  vlajek,  odznaků,  uniforem  a  hesel,  projevuje  sympatie  ke skupině,  hnutí  nebo 

ideologii,  která  směřuje  anebo  v minulosti  směřovala  k potlačení  základních  práv  a  svobod 

osob, násilím anebo hrozbou násilí anebo jiné těžké újmy směřují k potlačení základních práv 

a svobod osob anebo které hlásá rasovou, etnickou, národnostní, anebo náboženskou nenávist 

anebo nenávist vůči jiné skupině osob. Ve druhém odstavci je jako trestné stanoveno že stejně 

bude potrestán ten, kdo při činu uvedeném v odstavci 1 používá pozměněné vlajky, odznaky, 
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uniformy anebo hesla, která vyvolávají zdání pravých. Tak jako v předchozím případě i zde je 

již trestný veřejný projev nejen k hnutím ale i k ideologiím a dokonce i skupinám. 

Podle ustanovení § 422a spáchá trestný čin  výroba extremistických  materiálů ten, 

kdo vyrábí extremistické materiály anebo se podílí na takové výrobě. Přísněji bude potrestán 

ten, kdo se činu dopustí závažnějším způsobem nebo jako člen extremistické skupiny. 

Trestného  činu  rozšiřování  extremistických  materiálů  podle  ustanovení  §  422b  se 

dopustí ten, kdo rozmnožuje, přepravuje, dováží, zpřístupňuje, udává do oběhu, vyváží, nabízí, 

prodává, zasílá anebo rozšiřuje extremistické materiály. Přísněji bude potrestán ten,  kdo se 

činu dopustí závažnějším způsobem, veřejně nebo jako člen extremistické skupiny. 

Podle ustanovení § 422c je trestně odpovědný za trestný čin přechovávání 

extremistických materiálů ten, kdo přechovává extremistické materiály. 

Trestného  činu  popírání  a  schvalování  holokaustu,  zločinů  politických  režimů  a 

zločinů proti lidskosti podle ustanovení § 422d se dopustí ten, kdo veřejně popírá, 

zpochybňuje, schvaluje anebo se snaží ospravedlnit holokaust, zločiny režimu založeného na 

fašistické ideologii, zločiny režimu založené na komunistické ideologii anebo zločiny jiného 

podobného hnutí, které násilím, hrozbou násilí anebo hrozbo jiné těžké újmy směřuje 

k potlačení  základních  práv  a  svobod  osob.  Stejně  je  odpovědný  i  ten,  kdo  veřejně  popírá, 

schvaluje, zpochybňuje, hrubě zlehčuje nebo se snaží ospravedlnit genocidium, zločiny proti 

míru,  zločiny  proti  lidskosti  nebo  válečné  zločiny  způsobem,  který  může  podněcovat  násilí 

nebo nenávist vůči skupině osob nebo jejích členu, pokud byl pachatel nebo účastník tohoto 

činu odsouzen pravomocným rozsudkem mezinárodního soudu zřízeného na základě 

mezinárodního práva veřejného, jehož pravomoc uznala Slovenská republika, nebo 

pravomocným rozsudkem soudu Slovenské republiky. 

Slovenský  trestní  zákoník  ve  shora  uvedených  skutkových  podstatách  velmi  často 

užívá  pojem  extremistický  materiál.  Výklad  tohoto  pojmu  nalezneme  v ust.  §  130  odst.  7 

trestního  zákona  a  rozumí  se  tím:  písemné,  grafické,  obrazové,  zvukové  nebo  obrazově 

zvukové provedení 

a)  textů  a  prohlášení,  vlajek,  odznaků,  hesel  nebo  symbolů,  skupin  a  hnutí,  které 

směřují nebo v minulosti směřovaly k potlačování základních lidských práv a svobod, 

b) programů nebo ideologií skupin a hnutí, které směřují nebo v minulosti směřovaly k 

potlačování základních lidských práv a svobod, 

c)  hájící,  podporující  nebo  podněcující  nenávist,  násilí  nebo  bezdůvodně  odlišné 

zacházení  vůči  skupině  osob  nebo  jednotlivci  pro  jejich  příslušnost  k  některé  rase,  národu, 
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národnosti,  barvě  pleti,  etnické  skupině,  původu  rodu  nebo  pro  jejich  náboženské  vyznání, 

pokud je záminkou pro předchozí důvody nebo 

d) ospravedlňující, schvalující, popírající nebo hrubě usnadňující genocidium, zločiny 

proti  míru,  zločiny  proti  lidskosti  nebo  válečné  zločiny,  pokud  byl  pachatel  nebo  účastník 

tohoto  činu  odsouzen  pravomocným  rozsudkem  mezinárodního  soudu  zřízeného  na  základě 

mezinárodního práva veřejného, jehož pravomoc uznala Slovenská republika, nebo 

právoplatným rozsudkem soudu Slovenské republiky. 

 V hlavě  dvanácté  jsou  jako  trestné  činy  proti  lidskosti  rovněž  zakotveny  trestný  čin 

hanobení národa, rasy a přesvědčení dle ust. § 423 a podněcování k národnostní, rasové 

a etnické nenávisti dle ust. § 424, na rozdíl od české úpravy, kde jsou tyto trestné činy pojaty 

jako trestné činy proti občanskému soužití. U trestného činu hanobení národa, rasy a 

přesvědčení chybí jako jeden z nenávistných motivů ,,politické přesvědčení“, jako je tomu u 

nás. Trestného činu podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti se dopustí ten, kdo 

veřejně  podněcuje  k  násilí  nebo  nenávisti  vůči  skupině  osob  nebo  jednotlivci  pro  jejich 

skutečnou nebo domnělou příslušnost k některé rase, národu, národnosti, etnické skupině, pro 

jejich  skutečný  nebo  domnělý  původ,  barvu  pleti,  sexuální  orientaci,  politické  přesvědčení, 

náboženské  vyznání  nebo  proto,  že  jsou  bez  vyznání,  nebo  veřejně  podněcuje  k  omezování 

jejich práv a svobod. Trestné je zde i spolčení nebo srocení se k trestnému činu. Jako kladné 

bych hodnotil přísnější trest pro pachatele, který se dopustí  uvedených dvou trestných činů 

v postavení veřejného činitele.  

 Porovnáme-li českou a slovenskou právní úpravu, tak lze beze sporu říci, že slovenský 

trestní  zákon  je  o  dosti  komplexnější  a  pamatuje  na  celou  řadu  jednání,  která  dosud  český 

právní  řád  nepostihuje  (viz  např.  podpora  a  propagace  ideologie,  či  např.  trestní  postih  již 

samotného  přechovávání  extremistických  materiálů).  Z mého  pohledu  se  slovenská  právní 

úprava  trestných  činů  z nenávisti  v rámci  novely  trestního  zákona  snažila  pamatovat  na 

všechny  možné  pohnutky,  kterými  mohou  být  pachatelé  při  páchání  této  trestné  činnosti 

motivování,  aby  do  budoucna  vyloučila  možnost,  že  určité  jednání  nebude  možné  trestně 

postihnout (např. útok z důvodu jiné sexuální orientace). Dále pak tzv. zvláštní motiv vložil 

do  kvalifikovaných  skutkových  podstat  několika  dalších  trestných  činů  (např.  výtržnictví, 

nebezpečné pronásledování, atd.), čímž opět pamatoval i na jednání, která sice nebudou tak 

častá, ale která beze sporu mohou nastat a u kterých je rovněž třeba pamatovat na tzv. zvláštní 

motiv  a  tím  i  na  vyšší  trestní  sazbu  u  daného  trestného  činu.  Samostatně  pak  označuje 

kapitolu trestných činů extremismu, kde jako zcela zásadní rozdíl oproti české právní úpravě 

vidím  možnost  postihu  podpory  a  propagace  ideologie  a  dále  i  zavedení  samostatného 
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trestného činu přechovávání extremistického materiálu. Jako velmi kladné hodnotím rovněž 

výklad  pojmu  extremistický  materiál  v obecné  části  trestního  zákona.  Slovenská  právní 

úprava může být v určitých ohledech inspirací pro novelu českého trestního zákoníku 

v oblasti hate crimes.  

 

6.3 Velká Británie a USA 

 

 Britská  právní  úprava  pojem  trestných  činů  z  nenávisti  oficiálně  nezná.  V  rámci 

vyšetřování  těchto  trestných  činů  je  možné  setkat  se  s  definicí  tzv.  rasistického  incidentu 

přijatou britskou policií, kterým se rozumí jakýkoli incident, který je za rasově motivovaný 

považován  obětí  nebo  kteroukoli  jinou  osobou.  Trestným  činem  z  nenávisti  pak  britská 

policie rozumí, byť nejde o oficiální definici, jakýkoli incident z nenávisti, který představuje 

trestný  čin  a  který  je  obětí  nebo  kteroukoli  jinou  osobou  vnímán  jako  čin  motivovaný 

předsudky nebo nenávistí.  

Základní právní normou dopadající na trestání trestných činů z nenávisti je  zákon o 

kriminalitě a rušení veřejného pořádku (Crime and Disorder Act 1998 158). Tento zákon 

umožňuje přísnější postih za útoky proti životu a zdraví, poškozování a ničení majetku, rušení 

veřejného  pořádku  a  obtěžování,  pokud  jsou  tyto  motivovány  rasovou  nebo  náboženskou 

pohnutkou. O rasovou pohnutku se bude dle shora uvedeného zákona jednat v případě, že při 

spáchání trestného činu nebo bezprostředně před ním či po něm pachatel dává oběti najevo 

nepřátelství  založené  na  její  příslušnosti  (nebo  předpokládané  příslušnosti)  k  určité  rasové 

skupině, nebo je trestný čin motivován (částečně nebo zcela) nepřátelstvím vůči příslušníkům 

určité rasové skupiny  na základě jejich příslušnosti k takové skupině. Rasovou skupinou je 

pak dle zákona rozumět osoby definované odkazem na jejich rasu, barvu pleti, národnost nebo 

státní příslušnost a také i na příslušnost k jakékoli náboženské skupině.  

 Zákon  o  kriminalitě  a  rušení  veřejného  pořádku  však  není  první  právní  normou,  jež 

upravuje  danou  problematiku,  již  v  roce  1965  byl  přijat  zákon  o  rasových  vztazích  (Race 

Relations  Act  of  1965 159),  podle  nějž  se  trestného  činu  podněcování  k  rasové  nenávisti 

dopustil ten, kdo se záměrem podněcovat nenávist vůči kterékoli části veřejnosti odlišující se 

rasou,  barvou  pleti,  etnickým  či  národnostním  původem  publikuje  nebo  rozšiřuje  psaný 

                                                 
158 Crime and Disorder Act 1998. Legislation.gov.uk [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents   
159 Race Relations Act 1965. Legislation.gov.uk [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/73/pdfs/ukpga_19650073_en.pdf 



133 
 

materiál,  který  je  výhružný,  hanlivý  nebo  urážející,  nebo  používá  na  veřejném  místě  či 

veřejném setkání slov, která jsou výhrůžná, hanlivá nebo urážlivá. 160 

V rámci  právní  úpravy  USA  nenalezneme  ustálenou  a  jednotnou  definici  pro  tuto 

skupinu  trestných  činů,  je  však  možné  vycházet  z definice  používané  v zákoně  o  prevenci 

zločinů  z nenávisti  (Hate  Crimes  Prevention  Act  of  1999),  kde  je  jako  zločin  z nenávisti 

definován trestný čin, při němž útočník záměrně vybere oběť nebo v případě majetkové trestné 

činnosti majetek, který je předmětem trestného činu z důvodu skutečné či domnělé rasy, barvy 

pleti, náboženství, národnostního či etnického původu, pohlaví, sexuální orientace či 

postižení. Z důvodu odlišné legislativy v jednotlivých členských státech USA mají tyto 

možnost  shora  uvedenou  definici  upravit  nebo  pozměnit,  což  je  důsledkem  toho,  že  téměř 

každý stát USA má jinou právní definici zločinu z nenávisti. Důsledkem odlišné legislativy 

jednotlivých členských států je také odlišný postup při vyšetřování trestných činů z nenávisti, 

v některých státech nemusí určité jednání představovat trestný čin z nenávisti v jiném naopak 

ano. 

 Mezi  právní  normy  dopadající  na  tzv.  zločiny  z nenávisti  řadíme  zejména  zákon  o 

zpřísnění  postihu  zločinů  z nenávisti  (Hate  Crimes  Sentencing  Enhancement  Act  of  1993 
161) nebo zákon o statistickém vykazování zločinů z nenávisti (The Hate Crime Statistics 

Act of 1990 162). 

 Zásada svobody projevu je jednou ze základních a neporušitelných zásad, na kterých 

je  postavena  demokracie  v  USA,  a  která  je  zakotvena  v  Ústavě  Spojených  států.  Podle 

Prvního dodatku k Ústavě Kongres nemůže vydat zákon omezující svobodu slova a tisku. Je 

tak  absolutně  zaručena  volnost  šíření  myšlenek  a  názorů,  do  kterých  vláda  nemůže  nijak 

zasahovat.  Je  potřeba  vyvolat  diskusi  a  protiargumentaci,  nikoli  omezovat  svobodu  slova 

druhých. Nejvyšší soud tak v řadě svých rozhodnutí podpořil tzv. doktrínu clear and present 

danger  (zřejmé  a  bezprostřední  nebezpečí).  Podstata  této  doktríny  spočívá  v  posouzení 

obsahu  jednání  (případně  proslovu)  podle  míry  bezprostřednosti  nebezpečí  pro  porušení 

garantovaných práv, kterému by mělo být zabráněno. Svoboda projevu pak může být 

potlačena pouze v situaci, kdy je nade vši pochybnost zřejmé, že hrozí bezprostřední 

nebezpečí. 

                                                 
160 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, ASPI, Praha 2008, str. 186-199 
161  Hate  Crimes  Sentencing  Enhancement  Act  of  1993.  Congress.gov  [online].  [cit  2019-11-30].  Dostupné  z: 
https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/1152/text  
162 Hate Crime Statistics Act. Fbi.gov [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: https://ucr.fbi.gov/hate-
crime/2017/resource-pages/hate-crime-statistics-act.pdf 
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Jedná  se  o  rozlišení,  mezi  pouhým  hlásáním  myšlenek  a  názorů,  byť  propagujících 

násilí,  nenávist  a  zášť  vůči  druhým,  které  je  podle  Prvního  dodatku  k  Ústavě  legitimní,            

a stavem, kdy násilí nebo jakékoli porušení práva zřejmě a bezprostředně hrozí nebo nastane. 

Obhajování použití síly nebo porušení práva, pokud taková obhajoba nevede přímo k 

provedení trestného činu, není tedy to samé, co příprava lidí k provedení násilného činu. Z 

uvedeného  vyplývá,  že  propagace  rasové  nebo  národnostní  nesnášenlivosti  je  sice  morálně 

odsouzeníhodná, ale z hlediska práva zákonná. Soudy v USA však tuto doktrínu aplikují na 

každý případ individuálně a důležitým kritériem jsou okolnosti a situace, za kterých je projev 

učiněn.  

Trestné  činy  podpory  a  propagace  hnutí  směřujících  k  potlačení  práv  a  svobod 

člověka,  hanobení  národa,  rasy  a  přesvědčení  nebo  podněcování  k  nenávisti  vůči  skupině 

osob,  které  jsou  nejen  u  nás,  ale  i  v  řadě  jiných  evropských  států  důsledně  trestány,  tak 

zůstávají ve Spojených státech bez odezvy, jelikož se jedná o akty požívající ochranu Prvního 

dodatku Ústavy. Tento klíčový význam svobody slova a projevu je ve své podstatě důsledkem 

toho, proč USA nikdy neratifikovaly Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové 

diskriminace.  

Další důležitou doktrínou uplatňovanou v USA je tzv. doktrína bad tendency (špatné 

tendence). Zde je částečně prolomena svoboda projevu v tom smyslu, že všechny publikace, 

názory nebo ideje směřující k podvracení nebo ohrožení vlády či k překažení nebo bránění v 

plnění  státních  povinností,  nepožívají  ochrany  Prvního  dodatku  k  Ústavě.  Nemusí  zde  tedy 

existovat  hrozba  bezprostředního  nebezpečí.  Díky  své  neurčitosti  umožňuje  poměrně  velké 

možnosti zasahování do politických a osobních práv. Tato doktrína byla  prvně zakotvena v 

rozhodnutí Gitlow v. New York.163  

Třetí doktrínou úzce související s doktrínou clear and present danger jsou tzv. fighting 

words  (bojovná  slova). Jde  o slova,  výrazy  a  projevy,  které  rovněž  nebudou  pod  ochranou 

Prvního dodatku Ústavy USA. Jejich pronesení je schopno způsobit křivdu a podnítit 

bezprostřední  narušení  veřejného  pořádku  a  bude  tedy  trestně  postihnutelné.  Na  základě 

obsahu,  způsobu  a  formy  pronesení  těchto  bojovných  slov  je  pak  v  každém  konkrétním 

případě posuzováno, zda jde ještě o svobodu slova či je již zapotřebí chránit veřejný pořádek. 

Pomocí  teorie  bojovných  slov  je  třeba  posoudit  i  jednání  spočívající  v  hanobení  rasy  nebo 

národa, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo podpoře a propagaci hnutí 

                                                 
163  Gitlow  v.  New  York,  268  U.S.  652  (1925).  Supreme.justitia.com  [online].  [cit  2019-11-30].  Dostupné  z: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/268/652/ 
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směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Termín bojovných slov byl zaveden 

Nejvyšším soudem USA v rozhodnutí Chaplinsky v. New Hampshire.164   

I  přesto,  že  ochrana  svobody  projevu  v  České  republice  a  ve  Spojených  státech 

amerických  má  rozdílný  ústavněprávní  základ,  nejedná  se  však  o  zas  tak  propastný  rozdíl. 

Soudní praxe obou států, jejímž úkolem je posuzovat konkrétní případy a zejména zjišťovat 

okolnosti za jakých byly spáchány, by měla v prvé řadě hledat rovnováhu mezi chráněnými 

právy a svobodami. Rozhodování vyšších soudů, které má ve Spojených státech amerických i 

v České republice sjednocovací a de facto i závazný charakter pro soudy nižší instance, vede 

ke zkoumání hodnot chráněných právem. A tak i přesto že americká ústava zakazuje omezení 

svobodu projevu, v konkrétních případech toto omezení možné je, vede-li k bezprostřednímu 

ohrožení  jiných  chráněných  práv  a  svobod.  A  ačkoliv  český  právní  řád  taktéž  umožňuje 

omezit  svobodu  projevu,  soudní  praxe  zkoumá,  resp.  by  zkoumat  měla,  zda  toto  omezení 

v konkrétním případě je dostatečně odůvodněno reálným ohrožením práv a svobod jiných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164  Chaplinsky  v.  New  Hampshire,  315  U.S.  568  (1942).  Supreme.justitia.com  [online].  [cit  2019-11-30]. 
Dostupné z: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/315/568/ 
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7. Mezinárodněprávní úprava hate crimes 

 

7.1 Mezinárodní smlouvy 

 

 Pro  platnost,  účinnost  a  závaznost  mezinárodních  smluv  týkajících  se  ochrany  práv 

menšin na našem území platí stejné podmínky jako u všech ostatních mezinárodních smluv, 

k jejichž  plnění  se  Česká  republika  zavázala.  Mezinárodní  smlouvy  sjednává  a  ratifikuje 

prezident republiky, musí být vysloven souhlas obou komor Parlamentu  ČR a  dále je třeba 

posouzení mezinárodní smlouvy Ústavním soudem ČR z hlediska souladu s ústavním 

pořádkem ČR. Do doby posouzení mezinárodní  smlouvy s ústavním pořádkem ČR nemůže 

být  smlouva  ratifikována.  Mezinárodní  smlouvy  se  pak  vyhlašují  ve  Sbírce  mezinárodních 

smluv.  

 Za nejdůležitější mezinárodní smlouvu v oblasti boje proti rasismu a xenofobii 

považuji Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (International 

Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination),  která  byla  přijata 

Valným shromážděním OSN dne 21. 12. 1965  v  New Yorku a vyhláškou ministra 

zahraničních věcí č. 95/1974 Sb., ze dne 15. 8. 1974 vyhlášena u nás (dále jen ,,Úmluva“).   

Smluvní strany Úmluvy se zavázaly chránit rovnost všech lidí, úctu k lidským právům 

a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství. V čl. 

1 Úmluvy je vymezen pojem ,,rasová diskriminace“, což lze hodnotit jako jeden z hlavních 

přínosů této úmluvy. Rozumí se jí jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo 

zvýhodňování  založené  na  rase,  barvě  pleti,  rodovém  nebo  národnostním  nebo  etnickém 

původu,  jehož  cílem  nebo  následkem  je  znemožnění  nebo  omezené  uznání,  užívání  nebo 

uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, 

hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života. V čl. 2 Úmluvy 

se  státy  zavazují  odsoudit  všechny  formy  rasové  diskriminace  a  pomocí  všech  možných 

dostupných  prostředků  provádět  politiku  vedoucí  k odstranění  rasové  diskriminace.  Čtvrtý 

článek Úmluvy je zaměřen na odsouzení propagandy a organizací založených na nadřazenosti 

jedné rasy nebo hlásající rasovou nenávist. Státy se podle tohoto článku zavazují prohlásit za 

trestné: jakékoli rozšiřování idejí založených na rasové nadřazenosti nebo nenávisti, jakékoli 

podněcování k rasové diskriminaci, jakož i veškeré násilné činy nebo podněcování k takovým 

činům proti kterékoli rase nebo kterékoli skupině osob jiné barvy pleti nebo etnického původu, 
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jakož  i  poskytování  jakékoli  podpory  rasistické  činnosti,  včetně  jejího  financování  a  dále 

prohlásit za nezákonné organizace a rovněž i organizovanou a jakoukoli jinou 

propagandistickou činnost podporující a povzbuzující rasovou diskriminaci a prohlásit účast 

v takových organizacích nebo na takové činnosti za trestnou podle zákona.  

 Závazek v čl. 2 a v čl. 4 plynoucí z Úmluvy pro členské státy byl do našeho právního 

řádu  proveden  v podobě  novelizace  tehdy  platného  trestního  zákona  a  zavedení  nových 

skutkových podstat trestných činů dle ust. § 196 odst. 2, § 198, § 198a, § 260, § 261 a § 261a 

zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

 Plnění závazků Úmluvy zajišťuje Výbor pro odstranění rasové diskriminace, jenž 

vzniká  na  základě  čl.  8  Úmluvy  a  jenž  každoročně  překládá  Valnému  shromáždění  OSN 

zprávu  o  své  činnosti.  Před  informováním  Valného  shromáždění  předstupují  před  Výbor 

jednotlivé  státy  Úmluvy  a  předkládají  tzv.  národní  zprávy,  případně  odpovídají  zástupcům 

Výboru na otázky. Na základě těchto tzv. národních zpráv může Výbor činit určitá 

doporučení, dávat návrhy jak řešit případné porušení nebo hrozící porušení článků Úmluvy. 

Výbor  se  rovněž  zabývá  stížnostmi  jednotlivců  nebo  skupin  pokud  se  cítí  být  dotčeny  na 

svých  právech  obsažených  v Úmluvě.  Česká  republika  je  Výborem  pro  odstranění  rasové 

diskriminace  dlouhodobě  kritizována  pro  stále  přetrvávající  diskriminaci  Romů,  zvýšený 

výskyt  islamofobních  projevů  a  dále  např.  zacházení  úřadů  s žadateli  o  azyl.  V souvislosti 

s diskriminací  Romů  je  České  republice  vytýkán  zejména  vysoký  počet  Romů  žijících  ve 

vyloučených  lokalitách,  příliš  velká  nezaměstnanost  Romů  či  segregace  romských  dětí  ve 

školství.165 Doporučení Výboru pro odstranění rasové diskriminace určená České republice se 

týkají  rovněž  oblasti  trestných  činů  z  nenávisti.  Výbor  mimo  jiné  uložil  České  republice 

především  zlepšit  objasňování  trestné  činnosti  z nenávisti  prostřednictvím  školení  policistů, 

státních  zástupců  a  soudců,  předcházet  rasistickým  útokům  a  zajistit,  aby  podezřelí  byli 

dostatečným  způsobem  prověřeni,  aby  trestné  činy  byly  vyšetřeny  a  odsouzeny  za  použití 

odpovídajících sankcí a obětem byla poskytnuta adekvátní náhrada škody.166 

 Jako  další  významnou  mezinárodní  úmluvu  bych  zmínil  Úmluvu  o  zabránění  a 

trestání  zločinu  genocidia  (Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of 

Genocide)  taktéž  sjednanou  Valným  shromážděním  OSN  a  to  dne  8.  12.  1948,  u  nás 

vyhlášenou  pod  č.  32/1955  Sb.  Reakcí  na  tuto  Úmluvu  bylo  zakotvení  trestného  činu 

genocidia do našeho právního řádu (v současné době ust § 400 tr. zák.).  

                                                 
165  OSN kritizuje Českou republiku za diskriminaci Romů. Novinky.cz [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: 
https://www.novinky.cz/domaci/379033-osn-kritizuje-ceskou-republiku-za-diskriminaci-romu.html 
166 Spojená 12. a 13. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech 
forem rasové diskriminace 
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Úmluva  o  zabránění  a  trestání  zločinu  genocidia  je  významná  zejména  proto,  že 

skutečně definuje pojem genocidia, kterým se rozumí čin spáchaný v úmyslu zničit úplně nebo 

částečně  některou  národní,  etnickou,  rasovou  nebo  náboženskou  skupinu.    Za  tento  čin  se 

považuje  

- usmrcení příslušníků takové skupiny;  

- způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové 

skupiny; 

-  úmyslné  uvedení  kterékoli  skupiny  do  takových  životních  podmínek,  které  mají 

přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;  

- opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; 

-  násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.  

Byť  Úmluva  o  zabránění a trestání zločinu genocidia platí již více než 60 let, z mého  

pohledu mnoha závažným konfliktům nezabránila (např. masakr v Srebrenici v průběhu války 

v Jugoslávii, genocida ve Rwandě, apod.). S ohledem na to si dovolím tvrdit, že se jedná spíše 

o pouhou ničím nevynutitelnou deklaraci smluvních států. 

 Za další z řady významných mezinárodních dokumentů v oblasti ochrany práv menšin 

je  možné  považovat  Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech  (International 

Covenant on Civil and Political Rights) přijatý na zasedání OSN v New Yorku dne 19. 12. 

1966,  který  pro  Českou  republiku  vstoupil  v platnost  dne  23.  3.  1976  a  byl vyhlášen 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. (dále jen ,,Pakt“).  Pakt svým obsahem 

navazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv, 

Rovněž  tento  Pakt  spočívá  na  zásadě  rovnosti  všech  bez  rozdílu  rasy,  barvy  pleti, 

pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 

původu,  majetku,  rodu  nebo  jiného  postavení.  Státy  se  přijetím  tohoto  Paktu  do  svého 

právního řádu zavazují zakázat zákonem jakýkoli druh výše uvedené diskriminace, nenávisti 

nebo nesnášenlivosti. Zaručuje se také rovnost všech před zákonem. Význam Paktu je rovněž 

v tom,  že  na  jeho  základě  vznikl  Výbor  pro  lidská  práva,  jež  dohlíží  nad plněním  a 

zajištěním  práv  obsažených  z Paktu.  Výbor  rovněž  projednává  zprávy  jednotlivých  států, 

vyjadřuje se k nim formou doporučení, zabývá se stížnostmi mezi jednotlivými státy, ale také 

stížnostmi jednotlivců.  Výbor pro lidská práva má celkem 18 členů, kteří jsou voleni 

členskými státy a schází se třikrát do roka. 

Závazek smluvních stran prohlásit za zločinné organizace, instituce i jednotlivce, kteří 

páchají zločin apartheidu, jež vyplývá z Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu 

apartheidu (The Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid) 
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přijaté  dne  30.  11.  1973,  u  nás  vyhlášené  pod  č.  116/1976  Sb.,  je  v českém  právním  řádu 

naplněn v novém trestním zákoníku, jmenovitě ustanovením § 399, jež zavedlo nový trestný 

čin apartheid a diskriminace skupiny lidí.  

Pro  účely  Mezinárodní  úmluvy  o  potlačení  a  trestání  zločinu  apartheidu  je  zločin 

apartheidu vymezen tak, že se jedná o politiku a praktiky rasové segregace a diskriminace, 

páchané s cílem vytvořit a upevnit nadvládu jedné rasové skupiny osob nad jakoukoliv jinou 

rasovou skupinou osob a systematicky tyto osoby utlačovat, a jež se vztahuje na následující 

nelidské činy:   

- zbavení příslušníka nebo příslušníků rasové skupiny nebo skupin práva na život a 

svobodu osobnosti;  

- úmyslné vytváření životních podmínek rasové skupině nebo skupinám zaměřeným 

k dosažení její nebo jejich částečné nebo úplné fyzické likvidace;  

- jakákoli  legislativní  a  jiná  opatření,  jejichž  smyslem  je  zabránit  rasové  skupině 

nebo skupinám v účasti na politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním životě 

země a záměrné vytváření podmínek, které znemožňují plný rozvoj takové skupiny 

nebo skupin; 

-  jakákoliv opatření včetně legislativních, jejichž smyslem je rozdělovat 

obyvatelstvo  podle  rasy  zřizováním  oddělených  rezervací  a  ghett  pro  příslušníky 

určité  rasové  skupiny  nebo  skupin,  zákazem  uzavírat  smíšená  manželství  mezi 

příslušníky různých rasových skupin, vyvlastňováním půdy, kterou vlastní rasová 

skupina nebo skupiny či jejich příslušníci;  

- vykořisťování práce příslušníků rasové skupiny nebo skupin, zejména jejich 

nasazením na nucené práce; 

-  pronásledování organizací a osob za jejich odpor proti apartheidu odnětím jejich 

základních práv a svobod.167   

 V současné  době,  zejména  díky  stále  se  rozmáhající  komunikaci  prostřednictvím 

internetu,  bude  velmi  často  využívanou  Úmluva  o  počítačové  kriminalitě  (Convention  on 

Cybercrime)  přijatou  v Budapešti  dne  23.  11.  2001  a  její  Dodatkový  protokol,  týkající  se 

kriminalizace  činů  rasistické  a  xenofobní  povahy,  spáchané  prostřednictvím  počítačových 

systémů.   

                                                 
167 Štůsek, J.: Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti, Praha 2008, str. 79, Rigorózní práce,  
UK Praha, Právnická fakulta, Vedoucí práce Jiří Herczeg 
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Páchání trestné činnosti  z nenávisti prostřednictvím internetu je velmi rozšířené a to 

zejména  díky  anonymitě  pachatelů,  které  se  povede  jen  zřídkakdy  odhalit.  K vypátrání  a 

účinnějšímu postihu pachatelů je zapotřebí mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním 

řízení  mezi  jednotlivými  státy  a  dále  harmonizace  jednotlivých  zákonných  norem.  Účelem 

Dodatkového protokolu je zejména harmonizace trestního práva na poli boje proti rasismu a 

xenofobie a zlepšování mezinárodní spolupráce. Smluvní státy Úmluvy o počítačové 

kriminalitě se zavázaly trestně postihnout níže uvedená jednání, pokud k nim dojde 

prostřednictvím počítačového systému, úmyslně a neprávem. Jedná se o 

- šíření rasistických a xenofobních materiálů;  

- rasisticky a xenofobně motivovaná pohrůžka;  

- rasisticky a xenofobně motivovaná urážka; 

-  popření, hrubé snižování, schvalování nebo ospravedlňování genocidy nebo 

zločinů proti lidskosti;  

-  návod a pomoc ke shora uvedeným jednáním.  

Nutno dodat, že Česká republika Úmluvu o počítačové kriminalitě podepsala sice dne 

9. 2. 2005, avšak k ratifikaci došlo až v roce 2013.168  

 Mezi  další  mezinárodní  smlouvy  na  ochranu  národnostních  menšin  patří  Charta 

Spojených národů, právně nezávazná Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému  či  ponižujícímu  zacházení  nebo  trestání,  Úmluva  o  ochraně  lidských  práv  a 

základních svobod, zkráceně Evropská úmluva o lidských právech (European Convention on 

Human  Rights)  která  upravuje  mimo  jiné  i  postavení  a  pravomoc  Evropského  soudu  pro 

lidská práva ve Štrasburku (dále jen ,,ESLP“). K činnosti a zejména relevantní judikatuře 

ESLP se vyjadřuji dále. 

Čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech stanoví, že každý má právo na svobodu 

projevu.  Toto  právo  zahrnuje  svobodu  zastávat  názory  a  přijímat  a  rozšiřovat  informace  

nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 

státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým   

společnostem.   Výkon   těchto  svobod,  protože  zahrnuje  i  povinnosti   a odpovědnost, 

může  podléhat  takovým  formalitám,  podmínkám,  omezením  nebo  sankcím,  které  stanoví 

zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti,  územní  

                                                 
168 Česká republika po osmi letech ratifikovala úmluvu o počítačové kriminalitě . Pravniradce.ihned.cz [online]. 
[cit 2019-09-01]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-60516560-ceska-republika-po-osmi-letech-
ratifikovala-umluvu-o-pocitacove-kriminalite 
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celistvosti    nebo    veřejné  bezpečnosti,    ochrany    pořádku    a  předcházení  nepokojům  a 

zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 

důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. Důležitý je rovněž 

čl.  14  Evropské  úmluvy  o  lidských  právech,  který  stanoví,  že  užívání  práv  a  svobod 

přiznaných  touto  Úmluvou  musí  být  zajištěno  bez  diskriminace  založené  na  jakémkoli 

důvodu,  jako  je  pohlaví,  rasa,  barva  pleti,  jazyk,  náboženství,  politické  nebo  jiné  smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení. 

V rámci  mezinárodní  úpravy  trestných  činů  z nenávisti  je  možné  zmínit  Rámcovou 

úmluvu o ochraně národnostních menšin, sjednanou na půdě Rady Evropy dne 1. 2. 1998 a 

vydanou v České republice pod č. 96/1998 Sb., kterou se smluvní strany zavazují chránit na 

svém  území  existenci  národnostních  menšin,  respektovat  jejich  identitu,  práva,  kulturu  a 

tradice  a  zároveň  jim  vytvořit  vhodné  podmínky  pro  vyjádření  jejich  identity.  Sledováním 

plnění závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin byl 

pověřen Výbor ministrů Rady Evropy.  

Mezinárodní úmluvy mají v rámci konceptu hate crimes beze sporu své důležité místo, 

byť  z pohledu  jednotlivce  se  mohou  tyto  úmluvy  jevit  jako  nic  neříkající  či  neuchopitelné. 

Opak je však pravdou, když v prvé řadě je třeba znovu připomenout, že každá mezinárodní 

smlouva, která byla Českou republikou ratifikována a stala se tak součástí českého právního 

řádu,  je  v takovém  případě  závazná  a  zejména  vynutitelná.  Shora  citované  mezinárodní 

úmluvy stanoví pro jejich členské státy řadu povinností zejména pak jak efektivně postupovat 

v případě  spáchání  trestného  činu  z nenávisti.  Z mého  pohledu  Česká  republika  bez  dalšího 

postupně  přijala  veškeré  závazky  vyplývající  z těchto  mezinárodních  smluv,  primárně  pak 

pokud se jedná o zavedení příslušných skutkových podstat do trestního zákona, resp. trestního 

zákoníku  a  tím  zefektivnění  boje  s hate  crimes.  Důležitým  faktem  je  rovněž  pravidelná 

kontrola plnění závazků vyplývajících z těchto mezinárodních smluv jejími členskými státy, a 

také zveřejňování případných nedostatků u jednotlivých členských států. Dlouhodobější 

pochybení jednotlivých států nebo nerespektování mezinárodních závazků na národní úrovni 

může vést k diskreditaci konkrétního členského státu na mezinárodní úrovni a k zpochybnění 

či narušení skutečnosti, že se jedná o stát respektující práva a svobody všech bez rozdílu a 

fungující na demokratických zásadách.  
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7.2 Právní úprava v rámci Evropské unie 

 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie se pro ní stávají závazné akty 

komunitárního práva, zejména směrnice  a nařízení.   Omezení projevů rasismu, xenofobie a 

nesnášenlivosti se stává jedním z hlavních a dlouhodobých cílů Evropské unie. 

Jedním z hlavních nástrojů pro oblast ochrany práv menšin v EU se stává Směrnice 

Rady  2000/43/ES  ze  dne  29.  června  2000,  kterou  se  zavádí  zásada  rovného  zacházení 

s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.   

Podle  čl.  1  této  Směrnice  je  jejím  účelem  stanovit  rámec  pro  boj  s diskriminací  na 

základě  rasy  nebo  etnického  původu  s cílem  zavést  v členských  státech  zásadu  rovného 

zacházení.  Směrnice  se  vztahuje  zejména  na  podmínky  přístupu  k zaměstnání,  samostatně 

výdělečné činnosti nebo do pracovního poměru; přístupu ke všem typům a úrovním 

odborného poradenství, odborného vzdělávání a rekvalifikace; a přístupu ke zboží a službám, 

které jsou k dispozici veřejnosti včetně ubytování.  

Směrnice dále rozlišuje mezi přímou a nepřímou diskriminací. Přímou diskriminací 

se  rozumí  případ,  kdy  je  s jednou  osobou  zacházeno  z důvodu  rasy  nebo  etnického  původu 

méně  příznivým  způsobem,  než  je,  nebo  by  bylo  s jinou  osobou  ve  srovnatelné  situaci. 

Nepřímou diskriminací je případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria 

nebo  zvyklosti  byla  znevýhodněna  osoba  určité  rasy  nebo  etnického  původu  v porovnání 

s jinými  osobami,  ledaže  uvedený  předpis,  kritérium  nebo  zvyklost  je  objektivně  odůvodněn 

legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato 

směrnice se však nevztahuje na rozdíl v zacházení z důvodu státního občanství.  

 Jako závazek  vyplývající  ze Směrnice  byla  do  ustanovení  trestného  činu  násilí  proti 

skupině  obyvatelů  a  proti  jednotlivci  podle  §  196  odst.  2  TrZ  zařazena  slova  ,,příslušnost 

k etnické  skupině“,  čímž  se  mimo  jiné  odstranily  pochybnosti  vyskytující  se  v   praxi,  zda 

skutková podstata tohoto trestného činu poskytuje trestněprávní ochranu před zde uvedenými 

útoky motivovanými nenávistí k určité etnické skupině.169 

 Pro  účinnější  boj  s rasismem  a  xenofobií  na  poli  justičním  byla  15.  července  1996 

přijata  Společná  akce  (96/443/SVV)  o  boji  proti  rasismu  a  xenofobii.  Členské  státy  se  na 

základě  této  Společné  akce  zavázaly  k užší  spolupráci  u  trestných  činů  spočívajících  na 

následujících jednáních:  

                                                 
169 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář, 2. díl, 6. vydání, C.H.BECK, Praha 2004, str. 1184 
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- veřejné podněcování k diskriminaci, násilí nebo rasové nenávisti vůči skupině osob 

nebo jednotlivci z důvodu barvy pleti, rasy, vyznání nebo národnostního či etnického 

původu;  

- veřejná podpora činů s rasistickým a xenofobním podtextem proti lidskosti a 

porušování lidských práv;  

- veřejné popírání činů uvedených v čl. 6 Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu 

v příloze  k Londýnské  dohodě  ze  dne  8.  dubna  1945,  včetně  jednání,  která  jsou 

opovržlivá a ponižující vůči skupině osob z důvodu barvy pleti, rasy, vyznání, 

národnostního nebo etnického původu;  

- veřejné rozšiřování a distribuce tiskovin, obrazového nebo jiného materiálu 

s rasistickým nebo xenofobiím obsahem; 

-  účast na činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí 

nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.170 

 Společná akce 96/443/SVV o boji proti rasismu a xenofobii je základem policejní a 

soudní spolupráce při objasňování trestné činnosti motivované rasovou, národnostní, etnickou 

a podobnou nenávistí, specificky se zabývá kvalifikovanými formami této činnosti 

využívajícími  k  účinnému  šíření  rasismu  a  xenofobie  tisk,  zobrazení  nebo  jiné  podobné 

materiály.  

 Dalším důležitým dokumentem na evropském poli v rámci boje s rasismem a 

nesnášenlivostí je Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a 

projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Rámcové rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV  vyjadřuje  snahu  Evropské  unie  vymezit  společný  trestněprávní  přístup  k 

rasismu  a  xenofobii  a  zajistit,  aby  stejné  jednání  bylo  trestným  činem  ve  všech  členských 

státech.  Zároveň  však  připouští,  že  plná  harmonizace  v  této  oblasti  trestního  práva  není 

vzhledem  k  odlišné  kulturní  a  právní  tradici  možná  a  spokojí  se  s  harmonizací  pouze 

nejzávažnějších kriminálních jednání.171  

Dle  Rámcového  rozhodnutí  musí  být  ve  všech  případech  rasistická  nebo  xenofobní 

motivace  považována  za  přitěžující  okolnost  nebo  případně  soudy  musí  mít  pravomoc  vzít 

takovou motivaci v úvahu při určování výše trestu. Tento požadavek je beze sporu naplněn 

v českém právním řádu ust. § 42 písm. b) tr. zák. V Rámcovém rozhodnutí je rovněž vymezen 

požadavek  na  to,  že  zahájení  vyšetřování  nebo  trestního  stíhání  rasistických  a  xenofobních 

                                                 
170 Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti, ASPI, Praha 2008, str. 171 
171  Rámcové  rozhodnutí  Rady  2008/913/SVV  o  boji  proti  některým  formám  a  projevům  rasismu  a  xenofobie 
prostřednictvím trestního práva, čl. 6 
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trestných činů nesmí být závislé na oznámení nebo obvinění ze strany oběti, což koresponduje 

se zásadou oficiality vymezenou v ust. § 2 odst. 3 tr. řádu. 

 

7.3 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

 

Evropský soud pro lidská práva (European Court of Human Rights) byl založen v 

roce  1959.  Zabývá  se  stížnostmi  na  porušení  občanských  a  politických  práv  zaručených 

Evropskou úmluvou o lidských právech ve 47 členských státech Rady Evropy, které 

ratifikovaly Úmluvu. Od roku 1998 zasedá soud trvale ve Štrasburku a jednotlivci se na něj 

mohou obracet přímo. Soudcem ESLP za Českou republiku je v současné době JUDr. Aleš 

Pejchal.  

ESLP v rámci své rozhodovací praxe dlouhodobě zastává názor, že ochrana svobody 

projevu  se  nevztahuje  pouze  na  informace  a  myšlenky,  které  jsou  přijímány  příznivě  nebo 

jsou považovány za neurážlivé či neutrální, ale též na ty, které urážejí, šokují a znepokojují, 

jelikož tak to vyžaduje pluralismus, tolerance a svobodomyslnost, bez nichž by  

,,demokratická společnost“ nemohla existovat. Jakkoli nalezení hranice, který projev je pouze 

urážlivý a který již je postižitelný dle norem trestního práva, je velmi obtížné a nutno dodat, 

že  ani  judikatura  soudů  zatím  v jejich  vymezení  příliš  nepostoupila.  Proto  je  nutné  každý 

zkoumaný  projev  hodnotit z hlediska  jeho  specifik  a  zejména zda  vyřčený  projev  požívá  či 

nepožívá ochrany základních práv a zda by měl být trestně postižitelný či nikoliv.172  

Evropský  soud  pro  lidská  práva  v  řadě  věcí  rozhodl,  že  země  musí  jasně  uvádět 

motivaci  trestných  činů  spáchaných  z  rasových  pohnutek  nebo  v  důsledku  náboženského 

přesvědčení  oběti.  Přehlížení  motivace  předsudky  se  rovná  porušení  článku  14  Evropské 

úmluvy  o  lidských  právech.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech  klade  takový  důraz  na 

motivaci předsudky u trestných činů z nenávisti z toho důvodu, že pachatelé, kteří viktimizují 

osoby  za  to,  čím  jsou  nebo  čím  se  jeví  být,  vysílají  zvlášť  ponižující  sdělení:  jmenovitě 

takové, že oběť není jednotlivcem s vlastní osobností, schopnostmi a zkušenostmi, ale pouze 

bezejmenným příslušníkem skupiny s jedním charakterizujícím znakem. Pachatel tudíž 

naznačuje, že práva této skupiny lze – nebo dokonce je třeba – přehlížet, což znamená jasné 

porušení základních zásad demokracie a rovnosti v EU.173 

V souvislosti se sílící vlnou islamofobních projevů ESLP řešil mnoho kauz ve kterých 

bylo  poukazováno  na  porušení  svobody  slova.  Je  však  zřejmé,  že  ESLP  v rámci  svých 

                                                 
172 Výborný, Š.: Státní zastupitelství, 2/2016, Wolters Kluwer, 2016, str. 10 
173 FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva: Trestné činy z nenávisti v Evropské unii 
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rozhodnutích upřednosťuje ochranu lidské důstojnosti a cti před zachováním svobody slova a 

zároveň  proklamuje  vůli  nezasahovat  v takových  případech  do  jurisdikce  národních  soudů. 

ESLP se přidržuje tzv. doktríny margin of appreciation neboli nechání prostoru pro uvážení 

členským státům.174 

Mezi jedno z nejznámějších rozhodnutí ESLP v oblasti posouzení mantinelů svobody 

slova a trestnosti činu je beze sporu rozhodnutí ve věci  Le  Pen proti  Francii ze dne 7. 5. 

2010, stížnost č. 18788/09. Jedná se o případ známého francouzského politika a představitele 

krajní  pravice,  tehdy  i  předsedy  francouzské  Národní  fronty,  Jean-Marie  Le  Pena,  jenž  pro 

deník Le Monde pronesl následující výrok: „Když říkám lidem, že až bude ve Francii 25 mil. 

muslimů,  budeme  si  muset  my  Francouzi  dávat  pozor,  oni  často  odpovídají:  „Ale  to  už 

musíme dnes, pane Le Pen“. A mají pravdu.“ Za shora citovaný výrok byl Jean-Marie Le Pen 

shledán  vinným  z  podněcování  k  náboženské  nenávisti  a  byla  mu  uložena  pokuta  10  000 

EUR.  ESLP  ve  svém  rozhodnutí  shledal,  že  pokutou  nedošlo  k  nedovolenému  zásahu  do 

stěžovatelova  práva  na  svobodu  projevu.  V daném  případě  se  jedná  z mého  pohledu  o 

ukázkový  případ  konfliktu  výkonu  práva  na  svobodu  projevu  s povinností  státu  stíhat  a 

odsoudit pachatele verbálních trestných činů z nenávisti. ESLP v odůvodnění svého 

rozhodnutí  zopakoval  jako  již  několikrát  před  tím,  že  svoboda  projevu  je  v  demokratické 

společnosti stěžejní svobodou a váže se nejen na myšlenky, se kterými souhlasíme, ale i na 

myšlenky,  které  znepokojují,  šokují  a  urážejí.  ESLP  zároveň  upozornil,  že  shora  citované 

výroky  byly  proneseny  v  rámci  veřejné  debaty  na  téma  imigrantů  a  jejich  integrace  do 

společnosti, čímž měly, resp. mohly mít daleko větší efekt na to, aby znepokojil Francouze a 

tím  zvětšil  riziko  narušení  bezpečnosti,  vyvolal  negativní  obrázek  o  muslimské  komunitě  a 

zapříčinil tak i nesnášenlivost proti Muslimům. Závěrem ESLP dodal, že státům je v tomto 

ohledu  ponechána  vysoká  míru  vážení  (margin  of  appreciation),  a  je  tedy  na  jednotlivých 

státech rozhodnout, kde bude limit svobody projevu u citlivých témat jako je např. 

imigrace.175  

Jakýmsi  paradoxem  pak  může  být  rozhodnutí  francouzského  soudu  z roku  2015  ve 

věci dcery Jean-Marie Le Pena, současné předsedkyně Národní fronty Marine Le Pen, která 

byla obžalována z rozdmýchávání rasové a náboženské nenávisti, neboť modlení muslimů na 

ulicích přirovnala k nacistické okupaci.176 Jednalo se o výrok ,,Někteří lidé rádi mluví o druhé 

                                                 
174 Výborný, Š.: Státní zastupitelství, 2/2016, Wolters Kluwer, 2016, str. 12 
175 Le Pen proti Francii, rozsudek senátu ESLP ze dne 7. 5. 2010, stížnost č. 18788/09. 
176  Le  Penová  unikla  trestu,  soudu  slova  o  muslimské  okupaci  nevadí.  Idnes.cz  [online].  [cit  2019-09-01]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/soud-osvobodil-le 
penovou.A151215_163929_zahranicni_kha 
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světové válce a okupaci. Tak mluvme o okupaci – protože to je to, co se tady teď děje. Nejsou 

tu žádné tanky, vojáci, ale pořád to je okupace, která dopadá na lidi.“ Dle názoru 

francouzského  soudu  a  konečně  i  státního  zástupce  tento  výrok  spadá  ještě  pod  ochranu 

svobody slova, mimo jiné proto, že se jednalo o politický projev. 177 Porovnáme-li obsahově 

oba dva výše citované výroky, způsob a formu jejich pronesení, tak musíme dospět k závěru, 

že obsahově jsou oba dva velmi podobné, neboť se velmi úzce dotýkají muslimské komunity 

ve Francii, kterou nepřímo napadají, a oba dva byly proneseny takovým způsobem, že byly 

z mého pohledu schopné zcela obdobně vyvolat vlnu nesnášenlivosti vůči muslimské 

komunitě  ve  Francii.    Byť  se  tento  případ  před  Evropský  soud  pro  lidská  práva  nedostal, 

poukazuji na něj z toho důvodu, abych poukázal na rozhodovací roztříštěnost soudů v oblasti 

trestných  činů  z nenávisti  nejen  u  nás,  ale  i  v zahraničí,  což  jen  dokazuje  tu  skutečnost,  že 

opravdu objektivní a správné posouzení toho, zda se jedná či nejedná o trestný čin z nenávisti 

je velmi problematické a činí problém i soudům, státním zástupcům a policistům. 

Další případ, který bych rád zmínil je rozhodnutí  Soulas a ostatní proti Francii ze 

dne 10. 7. 2008, stížnost č. 23133/03. Tento případ se týkal trestního řízení  vedeného proti 

autorům knihy s názvem "Kolonizace Evropy" s podtitulem "Pravdivé pojednání o 

přistěhovalectví a islámu “. Trestní řízení vedlo k odsouzení autorů této knihy pro 

podněcování  nenávisti  a  násilí  vůči  muslimským  komunitám  ze  severní  a  střední  Afriky. 

Soudní dvůr rozhodl, že nedošlo k porušení čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech a tím 

k porušení  svobody  projevu.  Evropský  soud  pro  lidská  práva  ve  svém  rozhodnutí  zejména 

uvedl, že při odsouzení stěžovatelů domácí soudy zdůraznily, že výrazy použité v knize měly 

u  čtenářů  vyvolat  pocit  odmítání  a  nepřátelství,  který  byl  umocňován  použitím  vojenského 

jazyka. Jednotlivé komunity jsou v knize označovány jako úhlavní nepřátelé a čtenáři knihy 

jsou  nabádáni  k  tomu,  aby  se  přiklonili  k řešení  tohoto  problému,  jak  navrhuje  sám  autor 

knihy,  tj.  k  válce  etnik. Dle  závěrů  ESLP  zásah  do  práva  na  svobodu  projevu  byl  v daném 

případě v demokratické společnosti nezbytný.178 

 Další z významných rozhodnutí ESLP je rozhodnutí ve věci Norwood proti 

Spojenému  království  ze  dne  16.  11.  2004,  stížnost  č.  23133/03.  Skutkové  se  jednalo  o 

případ,  kdy  žadatel  ve  svém  okně  vystavil  plakát  dodaný  Britskou  národní  stranou,  jíž  byl 

člen, kdy tento plakát znázorňoval newyorské mrakodrapy Twin Towers v plameni. Obrázek 

byl doprovázena slovy „Islám z Británie - Chraňte britské občany“. Výsledkem tohoto jednání 

                                                 
177 Výborný, Š.: Státní zastupitelství, 2/2016, Wolters Kluwer, 2016, str. 12 
178 Hate speech. Echr.coe.int [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 
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bylo  odsouzení,  resp.  uznání  viny  za  přestupek  spočívající  v  nepřátelství  vůči  náboženské 

skupině.  Stěžovatel  v rámci  jeho  stížnosti  tvrdil,  že  bylo  porušeno  jeho  právo  na  svobodu 

projevu. Soud však prohlásil žalobu za nepřípustnou, neboť má za to, že takový všeobecný, 

závažný útok proti náboženské skupině v souvislosti s teroristickým činem bylo neslučitelné s 

hodnotami jako je tolerance, sociální smír a nediskriminace určitého náboženství. Soudní dvůr 

tedy rozhodl, že zobrazení plakátu stěžovatele v jeho okně představoval akt ve smyslu článku 

17 Úmluvy a že stěžovatel tak nemohl uplatnit nárok vyplývající z článku 10 Úmluvy.179 

 Judikatury Evropského soudu pro lidská práva v oblasti trestných činů z nenávisti je 

celá řada a jejich analýza a podrobný popis by zřejmě vydal na samostatnou práci. Z mého 

pohledu  je  zřejmé,  že  Evropský  soud  pro  lidská  práva  se  ubírá  v rámci  své  činnosti  spíše 

cestou akceptace omezení svobody projevu v rozhodovací praxi jednotlivých států. Omezení 

svobody projevu převládá v současné době nad jejím plným a nerušeným výkonem. Projevy, 

jenž byly citovány výše a za něž byly jejich autoři odsouzeni a zároveň řada dalších projevů 

zaznamenaná  v judikatuře  ESLP  je  dle  mého  názoru  velmi  hraniční  případy  Jean-Marie  Le 

Pena a jeho dcery Marine Le Pen jsou toho zdárným příkladem. Mám tak za to, že i v rámci 

rozhodování ESLP je názor co je a co není trestné, resp. co je a co již není výkon práva na 

svobodu  projevu,  velmi  nejednoznačný,  byť  názory  soudního  dvora  se  jeví  být  konstantní. 

Bohužel žádná legislativa ani judikatura, národní ani evropská, není schopna nastavit v této 

oblasti jasnou hranici mezi tím co je a co není trestný čin z nenávisti. Jaksi alibisticky pak na 

mně působí závěry ESLP v případech, kdy tento soud raději odkáže na zmiňovanou doktrínu 

margin  of  appreciation  s odkazem  na  to,  že  nebude  zasahovat  do  rozhodování  soudů  na 

národní úrovni. 

 

7.4 Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti 

 

 Evropská  komise  proti  rasismu  a  nesnášenlivosti  (European  Commission  against 

Racism and Intolerance – ECRI) byla zřízena Radou Evropy v roce 1993 jako nezávislý orgán 

zaměřený na monitorování lidských práv, zejména na otázky rasismu a nesnášenlivosti a to 

jako reakce na zvyšující se počty xenofobních nálad a rasových útoků. Skládá se 

z nezávislých  a  nestranných  členů,  kteří  jsou  jmenováni  na  základě  morální  a  uznávané 

odborné  znalosti  v otázkách  rasismu,  xenofobie,  antisemitismu  a  nesnášenlivosti.  Komise 

přistupuje  individuálně  ke  každé  členské  zemi  Rady  Evropy,  analyzuje  oblast  dodržování 
                                                 
179 Hate speech. Echr.coe.int [online]. [cit 2019-11-30]. Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 
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lidských práv a navrhuje, jak řešit případné problémy. Hlavním nástrojem pro řešení 

problémů jsou doporučení. Komise zkoumá, jak který stát bere tato doporučení v úvahu, zda 

je  implementuje  do  svého  právního  řádu,  zda  jsou  dodržovány  a  nakolik  jsou  úspěšné.  Je 

možné zmínit Doporučení č. 1 ze dne 4. 10. 1996 pro boj s rasismem, xenofobií, 

antisemitismem  a  intolerancí,  Doporučení  č.  6  ze  dne 15.  12.  2000  pro  boj  proti  šíření 

rasistických, xenofobních a antisemitských materiálů prostřednictvím internetu nebo 

Doporučení č. 9 ze dne 25. 6. 2004 pro boj proti antisemitismu. 

 Práce  a  monitorování  jednotlivých  států  probíhá  ve  4  až  5  letých  cyklech,  poslední 

Zpráva  vydaná  pro  Českou  republiku  je  z   13.  10.  2015.  Za  zásadní  nedostatky  dle  této 

Zprávy považuje ECRI nedostatek pravomocí Veřejného ochránce lidských práv při potírání 

projevů  rasové  diskriminace,  pokračující  projevy  nenávisti  vůči  Romům,  zvýšený  výskyt 

islamofobie a stávající existenci extremistických uskupení.180 

 

7.5 Agentura EU pro základní práva 

 

Agentura EU pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights 

-  FRA)  byla  zřízena  Evropskou  unií  s  cílem  poskytovat  orgánům  EU  a  členským  státům 

nezávislou pomoc a odborné poradenství v oblasti základních práv podložené fakty a důkazy. 

Agentura FRA je nezávislým subjektem EU financovaným z rozpočtu Unie, sídlí ve Vídni. 

Víceletý rámec na dobu pěti let vymezuje devět tematických oblastí práce agentury FRA: 

- přístup ke spravedlnosti, 

- oběti trestných činů, včetně odškodňování obětí, 

- informační společnost, zejména respektování soukromého života a ochrana 

osobních údajů, 

- integrace Romů, 

- justiční spolupráce v jiných než trestních věcech, 

- práva dítěte, 

- diskriminace, 

- přistěhovalectví a integrace migrantů, víza, ochrana hranic a azyl, 

- rasismus, xenofobie a s nimi spojená netolerance.181 

                                                 
180 Zpráva ECRI Česká republika (pátý monitorovací cyklus). Helcom.cz [online]. [cit 2019-09-01]. Dostupné z: 
http://www.helcom.cz/dokumenty/tiskove-zpravy/CZE-CbC-V-2015-035-CZE-embargo.pdf 
181  European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights.  Fra.europa.eu  [online].  [cit  2019-09-01].  Dostupné  z: 
https://fra.europa.eu/cs 
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8. Závěr 

 

 Má disertační práce podává jednotný přehled o trestných činech z nenávisti neboli tzv. 

hate crimes a to nejen z hlediska práva trestního, nýbrž i ostatních právních oborů, zejména 

práva ústavního nebo správního, se kterými tato problematika úzce souvisí. Mou snahou bylo 

zcela vyčerpat danou problematiku a v každé z uvedených kapitol jsem se snažil zaměřit na ty 

nejdůležitější skutečnosti a těmi se podrobněji zabývat a rozebrat je. Je evidentní, že 

problematika diskriminace, rasismu, nesnášenlivosti a xenofobie nezasahuje pouze do 

trestního práva, ale i do ostatních právních odvětví a zároveň do oborů jako jsou sociologie, 

politologie,  psychologie,  kriminalistika  nebo  kriminologie.  Pro  to,  aby  existoval  kvalitní  a 

dostatečný  trestněprávní  rámec  je  zapotřebí,  aby  i  tyto  obory  a  odvětví  byly  nastaveny  na 

odpovídající úrovni. 

 Současnou  právní  úpravu  hate  crimes  v rámci  trestního  zákoníku  lze  označit  jako 

vyhovující a naplňující závazky vyplývající pro Českou republiku z ratifikovaných 

mezinárodních smluv a z jejího členství v Evropské unii, a dále jako srovnatelnou 

s trestněprávními úpravami týkající se dané oblasti v jiných zemích Evropské unie. Přesto je 

zde dle mého názoru, po vzoru některých zahraničních právních úprav, zejména slovenské a 

německé, prostor pro další novelizaci trestního zákoníku a bližší specifikaci některých 

skutkových podstat. 

 Jedná-li  se  o  možnou  úpravu  trestního  zákoníku,  tak de  lege  ferenda  lze  stále 

uvažovat o přísnějším postihu úředních osob, pokud se dopustí trestných činů násilí proti 

skupině  obyvatel  a  jednotlivci,  hanobení  národa,  rasy,  etnické  nebo  jiné  skupiny  osob, 

podněcování  k nenávisti  vůči  skupině  osob  nebo  k omezování  jejich  práv  a  svobod  nebo 

trestného  činu  založení,  podpory  a  propagace  hnutí  směřujícího  k potlačení  práv  a  svobod 

člověka.  Dále  je  na  místě  uvažovat  o  rozšíření  stávajících  pohnutek  u  kvalifikovaných 

skutkových  podstat  o  útoky  pachatelů  namířených  proti  jiným  osobám  z důvodu  jejich 

skutečné  nebo  domnělé  barvy  pleti,  pohlaví,  původu,  sexuální  orientace,  genderové 

identitě, zdravotnímu stavu či příslušnosti k jiné sociální skupině. Pod tuto jinou sociální 

skupinu  lze  podle  mého  podřadit  lidi  bez  domova,  jenž  bývají  terčem  útoků  velmi  často. 

Takto  zpřísněnou  kvalifikovanou  skutkovou  podstatu  by  bylo  rovněž  možné  aplikovat  i  u 

dalších trestných činů, primárně pak u přečinů výtržnictví, rvačka, nebezpečné 

vyhrožování a nebezpečné pronásledování.  
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 Jako zcela zásadní námět k širší diskusi a podnět pro změnu vidím v německé právní 

úpravě a sice zejména pro účely správné aplikace trestných činů proti lidskosti v hlavě XIII 

trestního zákoníku. Zde dle mého názoru nadále panuje určité právní vakuum co do jasného 

právního  výkladu  těchto  skutkových  podstat,  zejména  pak  u  trestných  činů  založení, 

podpora  a  propagace  hnutí  směřujícího  k potlačení  práv  a  svobod  člověka  a  projevu 

sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Je na místě dát skutečně 

najevo, co je a co není trestné, resp. jaké hnutí či jaké symboly již naplňují příslušné skutkové 

podstaty a jaké ne. Není možné, aby toto stanovili soudní znalci až v průběhu trestního řízení, 

neboť takovým postupem je porušována zásada spravedlivého procesu primárně v tom, že jen 

zákon stanoví co je a co není trestným činem (nullum crimen sine lege). V této souvislosti lze 

ještě doplnit, že soudy by měly eliminovat přibírání soudních znalců při objasňování této 

trestné činnosti na minimum a měly by si samy utvořit závěr o tom, zda určitý skutek je nebo 

není  trestným  činem,  když  je  na  místě  u  každého  individuálně  určeného  případu  si  položit 

otázku, na kolik je konkrétní projev či symbol srozumitelný pro běžného člověka a na kolik je 

tak společensky škodlivý.   

 Závěrem  bych  se  rád  pozastavil  nad  stále  diskutovanou  Ústavou  ČR  garantovanou 

svobodou slova a projevu. Otázka, kde a jak určit rozhraní mezi svobodou slova a projevu a 

kde již tato svoboda končí a zasahuje do práv druhých, zůstane zřejmě navždy do jisté míry 

sporná primárně díky subjektivnímu vnímání toho kterého člověka. Tolerance intolerantních 

názorů, pro jedny věc zcela nepřijatelná, pro druhé naplnění zásady svobody slova a projevu, 

to  je  téma  do  skutečně  dlouhých  diskusí.  Ať  už  závěr  těchto  diskusí  dopadne  jakkoliv,  je 

zřejmé, že každý z naprosto odlišných názorů nachází své využití, což dokládá jejich právní 

úprava v angloamerickém a kontinentálním právním řádu. Pokud společnost nehodlá tolerovat 

určité názory, má samozřejmě možnost legislativními kroky postavit je mimo zákon. 

Smyslem  pak  není  pouze  zabránění  dalšího  šíření  těchto  názorů  a  myšlenek,  ale  zejména 

zamezení jejich praktické realizace, k čemuž, jak jsme se o tom mohli v minulosti přesvědčit, 

může snadno dojít. Při takovém citelném omezení, jakým zásah do svobody slova a projevu 

určitě je, je zapotřebí pečlivě zvážit aktuální společenskou situaci a zejména potřebu 

společnosti takto zasáhnout. Rasismus a veškeré jeho možné projevy jsou bezesporu citelným 

zásahem do osobní sféry a lidské důstojnosti každého, proti komu směřují. Nelze však tyto 

nežádoucí  jevy  potlačovat  nelegálními  kroky  a  vždy  je  zapotřebí  brát  na  zřetel  ústavně 

zaručená práva druhých. Snaha legislativními prostředky zabránit rasistickým a xenofobním 

postojům a dalším nenávistným projevům je zcela oprávněná a demokratická společnost má 

právo  se  takto  bránit.  Avšak  tolerance  a  schopnost  vyslyšet  názor  druhých  se  k základním 
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demokratickým  zásadám  řadí  taktéž,  a  proto  dříve,  než  přistoupíme  k omezení  svobody 

projevu  a  slova  druhých,  by  možná  bylo  dobré  dát  do  určité  míry  prostor  druhé  straně  a 

jinými než represivními nástroji ukázat, kde je pravda. Vzhledem k tomu by možná bylo na 

místě připomenout si citát francouzského básníka, spisovatele a filosofa Voltaira: ,,Hluboce 

s Vámi nesouhlasím, ale až do smrti se budu bít, abyste svůj názor mohl projevit´´. 
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Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných 

nenávistných pohnutek 

 

Abstrakt v českém jazyce 

 
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 
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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.  

 

Klíčová slova: Trestný čin z nenávisti, extremismus, předsudek 
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Criminal acts committed by racial, national and 

other hateful motives 
 
 

Abstract in english 

 
The dissertation thesis is focused on the issue of crimes committed by racial, national 

and  other  hate  motives,  which  are  nowadays  commonly  referred  to  as  hate  crimes.  The 

dissertation thesis comprehensively elaborates the essence of the issue of hate crimes and the 

ideas  on  which  this  crime  is  based  on.  The  thesis  points  to  a  relatively  rich  but  very 

inconsistent and constantly evolving terminology and defines related terms such as 

extremism, racism, anti-Semitism, anti-Islamism or racial prejudice. It should be recalled that 

the notion of hate crime is not entirely appropriate to this issue. A closer interpretation of the 

individual  terms  is  important  for  the  correct  interpretation  of  the  relevant  facts  that  are 

affected by this issue. The analysis of related criminal offenses and related case-law 

demonstrates what conduct these crimes may impact. We have to realize that the issue is very 

closely related to the constitutionally guaranteed freedom of speech and expression, and they 

are very closely intertwined. To define the boundary between an offense and the right of an 

individual freely expressing their opinions in word, writing, print, image or otherwise, as well 

as freely seeking, receiving and disseminating ideas and information across national borders, 

is very complicated. The current legislation also does not make much difference, as evidenced 

by many conflicting court decisions.  

The aim of the dissertation thesis is to submit possible proposals of legal regulations 

de lege ferenda. I also think that following the example of foreign regulations and due to the 

relatively rapid development of society, it is already possible to consider a possible extension 

of prejudicial motives that cause this crime to be committed. Similarly, for some crimes that 

do not yet actually fall into the category of hate crimes, it is possible to consider adding their 

qualified facts to the model of others.  In my dissertation I also try to point out on a possible 

contradiction in the interpretation and application of hate crimes with constitutionally 

guaranteed rights as well as a possible violation of one of the fundamental principles of the 

nullum  crimen  sine  lege.  Last  but  not  least,  I  point  to  the  sometimes  very  unnecessary 

recruitment of expert witnesses to clarify this crime. By analyzing the decisions of the Highest 

Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic, as well as a 
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detailed  interpretation  of  the  relevant  facts,  I  conclude  that  the  decision-making  practice  in 

this area is not uniform, even on the basis of the Highest Court of the Czech Republic. Very 

often, ordinary courts do not clarify all the legal features of a crime, and yet they recognize 

offenders guilty of a crime. The predictability of the decision, which in my view is also one of 

the pillars of the rule of law, does not, in my view, de facto exist. 

 
Key words:     Hate crime, extremism, prejudice 
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