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„Právo menšiny na vyjádření jejího politického postoje nesmí být zaměňováno za právo 

libovolnými prostředky hlásat zlo.“1 

  

 

1 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 14/94. 
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1 Úvod 

Projevy nenávisti, zášti či předsudků nejsou ve společnosti novým fenoménem. Každý jedinec 

ve svém životě někdy cítil nedůvěru vůči ostatním a většina lidí si vytvořila nějaké předsudky či 

stereotypy. Jedná se o nutné zjednodušení života kolem nás, který je v důsledku globalizace, 

sociálních sítí či změn klimatu složitější, než bychom si dokázali v minulosti představit. Vytváření 

stereotypů a předsudků nám ve stále složitějším světě pomáhá přežít. Je však na nás, jako na 

součásti civilizované společnosti, abychom brali každého jednotlivce jako člověka, který se od nás 

nijak neliší. Tento boj v nás samotných je někdy složitý a může přerůst až v kvalifikovanou 

nenávist.  

Po migrační krizi, která kulminovala zejména v roce 2015, jsme byli svědky intenzivně 

projevované nenávisti, která se odehrávala zejména ve virtuálním světě a směřovala primárně na 

migranty, ale i Romy a další skupiny odlišné od nás samotných. Vzedmutí takové vlny zášti 

donutilo určitou část společnosti pokládat si otázky, zda jsme skutečně nepřející a uzavřenou 

společnosti, jak by se mohlo jevit z takových projevů, a zda některé takové projevy nenávisti už 

nejsou za hranou přijatelného kritického názoru.  

Jednou z hlavních motivací k hlubšímu rozboru tohoto sice nikoliv nového, ale v novém 

prostředí vyskytujícího se fenoménu, byla právě zmíněná vlna všudypřítomné a všeobjímající 

nenávisti a základní otázka: „Mají tyto projevy vůbec nějakou hranici?“. Zmíněná konečná hranice 

je představována trestním právem jako prostředkem ultima ratio k ochraně společnosti před 

takovými společensky nebezpečnými útoky.  

Do množiny trestných činů z nenávisti je možné zařadit nejen základní skutkové podstaty 

trestných činů, které jsou podrobeny hlubšímu rozboru a jsou předmětem této práce, ale i 

kvalifikované skutkové podstaty, které obsahují nenávistnou motivaci ke spáchání trestného činu 

jako okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby. V širším slova smyslu lze zařadit do 

nenávistných trestných činů i trestné činy dle hlavy XIII trestního zákoníku jako je útok proti 

lidskosti, genocidium a apartheid a diskriminace skupiny lidí. Tyto trestné činy však nejsou 

předmětem této práce, jelikož smysl a účel těchto skutkových podstat je odlišný od níže 

zmíněných.  

Nenávistné trestné činy jsou nejen otázkou právní, ale i politologickou a sociologickou. 

V oblasti práva zasahují jak do trestního práva, ale i významně do práva ústavního v rámci 

svobody projevu, ochrany osobnosti a ochrany rodinného života. V širším měřítku, slovy Listiny 

základních práv a svobod, zasahují do svobody a rovnosti v důstojnosti a právech.  
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Pro náležité pochopení této množiny trestných činů je první část této práce věnována některým 

spíše politologickým jevům, které však mají přímou souvislost s trestnými činy z nenávisti. 

Otázky týkající se rasy, antisemitismu, xenofobie a další jsou základem pro pochopení, proč 

projevy nenávisti vůbec existují.  

Druhá část této práce se věnuje nenávistným projevům v mezinárodním měřítku. Jsou zde 

rozebírány mezinárodní úmluvy, judikatura Evropského soudu pro lidská práva a přístup Evropské 

unie k dané věci s přihlédnutím k recentní judikatuře Soudního dvora Evropské unie. 

Třetí a stěžejní část této práce se zaměřuje na vlastní rozbor základních skutkových podstat 

nenávistných trestných činů a judikatury. V některých případech je kladen větší důraz na tyto 

projevy v rámci kyberprostoru, jelikož se zde s nimi setkáváme stále častěji.  

Čtvrtá část je věnována právní úpravě nenávistných projev a zločinů z nenávisti v právním 

řádu Spojených států amerických. Spojené státy nejsou vybírány nahodile. Smyslem této 

komparace je poukázání na dva významně odlišné přístupy k této problematice a úvaha nad tím, 

zda se můžeme v něčem inspirovat.  

Pátá část této práce je věnována úvahám de lege ferenda, které jsou sice v některých případech 

zmíněny i v předešlých částech, avšak bylo vhodné je shrnout a doplnit v rámci komparace s USA.  

Poslední část je věnována aktuálním otázkám extremismu a předsudečné nenávisti na našem 

území, kde můžeme pozorovat zásadní strukturální změny a nástup nových subjektů hlásající zášť 

vůči ostatním. 

Cílem této práce je odpověď na výše zmíněnou otázku, tedy kde končí svoboda projevu a kde 

začíná nastupovat trestní odpovědnost. Odpovědí je hlubší rozbor dané problematiky za užití 

dostupné aktuální judikatury, která již bere v potaz realitu internetového prostředí. Nicméně je 

nutné si uvědomit, že tuzemský přístup není jediný možný, a proto je vhodné chápat základy a 

smysl postoje k této problematice ve Spojených státech amerických.  
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2 Jak definovat trestný čin z nenávisti? 

Trestný čin z nenávisti není oficiálním pojmem, který by užívaly orgány veřejné moci 

České republiky při popisu trestné činnosti páchané z rasových, národnostních či jiných pohnutek. 

Ačkoliv je tento pojem relativně rozšířen, jeho přesnost a vypovídající hodnota je podrobena 

kritice. Problematické je slovo nenávist, jinými slovy zášť, která je ve skutečnosti motivem pro 

různé trestné činy bez ohledu na rasové a jiné pohnutky.2 A tedy pojem trestný čin spáchaný 

z nenávisti evokuje jakoukoliv nenávist. 

Trestné činy spáchané z rasových, náboženských nebo jiných pohnutek můžeme najít 

v jakékoliv společnosti, nicméně jednotlivé právní řády obsahují různé definice, které se od sebe 

relativně odlišují. Spolková republika Německo užívá pojem politicky motivovaná kriminalita, 

anglosaská kultura užívá pojem „hate crime“.3 Jedná se o různé pojmy, které mají různý obsah, a 

proto je v některých případech zavádějící porovnávat statistiky trestných činů z nenávisti mezi 

zeměmi, jelikož každá země je definuje odlišně.4 

V rámci českého pojetí je možné definovat trestné činy z nenávisti jako protiprávní jednání 

naplňující znaky skutkové podstaty některého trestného činu. Pohnutkou takového trestného činu 

je nenávist vůči oběti, která vyplývá z její skutečné či domnělé příslušnosti k určité rase, 

národnosti, etnické skupině, náboženství, třídě či jiné sociální skupině.5 

České orgány veřejné moci v roce 2018 začaly používat spojení předsudečná nenávist, kdy 

původní označení jako projevy extremismu nebylo dostatečné a v poslední době nepokrývalo 

společenskou realitu.6 

K náležitému pochopení trestných činů z nenávisti je třeba definovat pojmy jako je extremismus, 

předsudečná nenávist, rasa, antisemitismus, xenofobie, národ a nacionalismus. 

 

2 HOLAS, Jakub, Mgr., Extremismus, hate crime nebo oboji? In: GOODEY, Joanna, KAUKO, Aromaa (ed.) Trestné činy 

z nenávisti: Příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci 2012, s.4. 

3 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI - Wolters Kluver 2008, s.11. 

4 HOLAS, Jakub, Mgr. Extremismu, hate crime nebo oboji? In: GOODEY, Joanna, KAUKO, Aromaa (ed.) Trestné činy 

z nenávisti: Příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci 2012, s. 5. 

5 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.11. 

6 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Ministerstvo vnitra, [cit. 

9.11.2019], rovněž dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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2.1 Extremismus a předsudečná nenávist   

2.1.1 Definice extremismu 

Jak již bylo zmíněno výše, orgány zabývající se nenávistnou trestnou činností až do roku 2018 

užívaly souhrnné označení pro všechny druhy nenávistných aktivit projevy extremismu.7 

Extremismus není možné definovat s jednoznačnou přesností. Pokud se budeme držet 

výkladové praxe Ministerstva vnitra, pak pojem extremismus označuje vyhraněné ideologické 

postoje, které vybočují z ústavních či zákonných norem, vyznačují se prvky intolerance a směřují 

proti základním principům demokratického právního státu, které jsou definovány ústavním 

pořádkem8, jako je například princip svrchovaného, jednotného a demokratického právního státu, 

který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana (článek 1 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů („Ústava“). Dále se zejména 

jedná o princip zachování materiálního jádra Ústavy (článek 9 Ústavy), plurality a volné soutěže 

politických stran (článek 5 Ústavy) a princip svobody a rovnosti lidí v důstojnosti a právech. 

(článek 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

„Listina základních práv a svobod“) 

Jiná definice popisuje extremismus jako „verbální, grafické, fyzické a jiné aktivity spojené 

zpravidla s vyhraněným ideologickým kontextem, které vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob 

s názory vybočujícími ze všeobecně uznávaných společenských norem se zřetelnými prvky 

netolerance, zejména rasové, národnostní, náboženské nebo jiné obdobné nesnášenlivosti, a které 

útočí proti demokratickým principům, společenskému uspořádání, životu, zdraví, majetku nebo 

veřejnému pořádku.“9 

Ačkoliv na definici není shoda, základními prvky jsou specifická ideologie odlišná od 

společností obecné přijímané ideologie, netolerance a snaha popřít a případně změnit základní 

hodnoty dané společnosti, ať už sám, nebo ve spojení se stejně smýšlejícími osobami. V reálném 

životě je však problematické odlišit skutečného extremistu, který chce svrhnout tradiční řád, a 

 

7 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2015, 2016, 2017, Ministerstvo vnitra, 

[cit. 9.11.2019], rovněž dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-

proti-extremismu.aspx. 

8 https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx, online, [cit. 9.11.2019]. 

9 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001, s. 11. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx


 

 

5 

 

radikála, která je svými postoji mimo průměrnou společnost, avšak neporušil právní normy.10 

Někteří autoři tvrdí, že extremismus je jevem demokracie, která nemá ze své podstaty dostatečné 

obranné mechanismy k potlačení všeho, co ji škodí. Pokud by je měla a začala je využívat, přestala 

by být demokracií. 

Obecně je možné rozdělit extremistické aktivity do tří skupin. První skupina usiluje o humánní 

cíle, avšak metodami, které někdy více, někdy méně porušují právní řád (např.: militantní 

ekologičtí aktivisté). Druhá skupina prosazuje nehumánní a obecně nepřijatelné představy, avšak 

v souladu s právním řádem (volební vítězství NSDAP v roce 1933). Třetí skupina prosazuje 

společensky nepřijatelné cíle ve zjevném rozporu s právním řádem (teroristé). Právě zmíněná 

první skupina sama sebe často nepovažuje za extremistickou a její obhájci o ní hovoří spíše jako 

o radikálech.  

Dále lze extremismus rozdělit na pravicový a levicový. Obě krajní ideologie se navzájem 

podobají. Obě odmítají demokratický právní stát, odmítají rovnost lidí před zákonem.11 

Situace v Evropě na poli nenávistných projevů ve společnosti od roku 2014 však doznala 

určitých změn a definice extremismu pro ně nebyla vhodná a přiléhavá.  

2.1.2 Předsudečná nenávist jako nově užívaný pojem 

Po migrační krizi v roce 2015 se v české společnosti a zejména na českém internetu projevila 

řada negativních jevů v podobě nenávistných komentářů jednotlivců, kteří v zásadě nebyli 

organizováni v žádné extremistické skupině, ani nebyli vedeni extremistickou ideologií. Na 

základě těchto nových skutečnosti Ministerstvo vnitra ve spolupráci Nejvyšším státním 

zastupitelstvím, zpravodajskými službami, s akademickou obcí a občanskými organizacemi 

vytvořilo koncept předsudečné nenávisti.12 

Tento koncept byl relativně emocionálně diskutován v rámci schůze Poslanecké sněmovny, 

kdy poslankyně Karla Maříková (SPD) interpelovala ministra vnitra. Dotazovala se, zda 

zavedením tohoto pojmu nevzniká v republice policejní stát a zda se nejedná o náhubkový zákon 

a kdo bude rozhodovat, co je nenávistí a co nikoliv. Ministr vnitra odpověděl, že předsudečná 

 

10 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 14. 

11 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001, s. 12. 

12 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Ministerstvo vnitra, [cit. 

9.11.2019], rovněž dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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nenávist není právní pojem, nemění trestní zákoník. Důvodem vytvoření konceptu byla změna 

situace na poli nenávistných projevů, kdy nelze jednoznačně s nenávistí spojovat pouze 

extremisty.13 

Předsudečnou nenávist lze popsat jako určitý druh motivace pro jednání, které je ovlivněno 

společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Nejčastěji se jedná o předsudky 

vyplývající ze skutečné, či domnělé rasy, národnosti, etnického původu, náboženství, sexuální 

orientaci, politického smýšlení, sociálního původu atp.  

Zásadními rozdíly oproti extremismu je to, že se jedná o různorodou skupinu osob, které 

zpravidla nijak nesympatizuji, ani nepodporují extremistické subjekty, natož aby v nich byly 

organizovány, ani nechtějí svrhnout stávající společenský řád. Na druhou stranu ani ony 

nerespektují koncept demokratického právního státu a rovnost lidí v důstojnosti a právech, šíří 

strach, svým jednáním vědomě, či nevědomě polarizují společnost. V rámci posuzování 

předsudečné nenávisti není rozhodné, z jakého politického spektra vychází (neonacista, krajní 

levice atp.), rozhodujícím je právě paušální předsudek, který může pro někoho představovat 

bezprostřední ohrožení. V poslední době je možné se setkat i se zahraniční propagandou, která tyto 

jednotlivce užívá jako nástroje pro vlivové působení v naší zemi. 

Tyto projevy předsudečné nenávisti lze spatřovat zejména na internetu. Jeho anonymní 

prostředí dává těmto jednotlivcům možnost se projevit tak, jak by se v nikoliv virtuální situaci 

neprojevili. Existují avšak i více či méně organizované skupiny jako jsou paramilitární a 

domobranecké skupiny a média šířící nenávistné předsudky. Všechny tyto skupiny se navzájem 

utvrzují ve svém přesvědčení 

Projevy nenávisti nejsou tedy doménou pouze tradičních extremistů. Mnozí se často 

domnívají, že pokud se oficiálně distancují od rasismu a extremismu, pak nejsou odpovědni za své 

nesnášenlivé postoje. Nenávistné postoje bývají často kryty pod pláštěm vlastenectví, 

konzervatismu či snahou vyvolání společenské diskuse nad problematickými tématy. 14 

Ne všechna jednání, která jsou vedena paušalizujícím nenávistným předsudkem, jsou trestným 

činem. Nicméně tyto projevy v posledních několika letech nabyly na síle a částečně upozadily 

 

13 https://www.ceska-justice.cz/2019/08/hamacek-k-pojmu-predsudecna-nenavist-extremiste-uz-se-obavaji-otevrene-hlasit-k-

neonacismu/, online, [6.2.2020]. 

14 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Ministerstvo vnitra, [cit. 

9.11.2019], rovněž dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-

extremismu.aspx. 

https://www.ceska-justice.cz/2019/08/hamacek-k-pojmu-predsudecna-nenavist-extremiste-uz-se-obavaji-otevrene-hlasit-k-neonacismu/
https://www.ceska-justice.cz/2019/08/hamacek-k-pojmu-predsudecna-nenavist-extremiste-uz-se-obavaji-otevrene-hlasit-k-neonacismu/
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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extremistická hnutí. Je však otázkou, která z těchto forem je společensky nebezpečnější. 

V současné době je však výsledkem této masově projevované předsudečné nenávisti polarizace 

společnosti, strach z neznámého a zranitelnost vůči působení cizích vlivů na tyto osoby. 

2.2 Rasa 

„Rasa je náhražkou za vysvětlení lidských tvorů, jimž žádný Evropan či civilizovaný člověk 

nedovedl porozumět a jejichž lidství natolik přistěhovalce děsilo a ponižovalo, že už nijak nestáli 

o to, patřit k témuž lidskému druhu.“15 

Pojem rasa je odvozen od arabského slova „ras“, které původně označovalo počátek, původ, či 

hlavu. Dělení lidstva na rasy můžeme datovat již od 15. století př.n.l., kdy Egypťané rozdělovali 

lidi dle jejich barvy pleti na čtyři skupiny. V průběhu historie bylo vytvořeno mnoho teorií a 

definicí o dělení lidí, avšak až v 17. století bylo slovo rasa užito k rozdělení do určitých skupin.16 

Pojetí se v průběhu času různila. V dnešní době, pokud se hovoří o rozdělení lidstva na základě 

ras, se užívá dělení na tři základní rasy, a to: euroasijskou, mongoloidní a negroidní, kdy základním 

dělítkem je zejména barva pokožky, ale i typ vlasů, lícní kosti a v neposlední řadě geografický 

původ.  

Je však nutné zmínit, že v dnešní době většina antropologů, sociologů a dalších odborníků 

odmítá jakékoliv rasové kvalifikace lidí.17 Toto dělení již v sobě obsahuje stereotypy a předsudky, 

které vycházejí ze socio-politické situace země. K tomu, aby se průměrný člověk dokázal 

zorientovat ve složitém světě, je nutné zobecňování. Tento generalizující přístup nám umožňuje 

vytvářet vědecké teorie, ale i usnadňuje každodenní komunikaci. Obecné soudy však v některých 

případech nejsou v souladu s objektivní realitou. Často dochází k vytváření spojitostí mezi 

odlišným vzezřením a postoji, chováním, kulturou a inteligencí dané odlišné osoby. Tyto paralely 

mohou vést až k rasistickému vnímání odlišně vypadajících skupin.18 

Pojetí rasy v sobě nese mimo jiné i víru v genetické rozdíly mezi lidmi. Ve skutečnosti 

neexistují mezi lidmi takové genetické rozdíly, které by ospravedlnily dělení lidstva na rasy. 

Současná věda dokonce zjišťuje, že biologické rozdíly uvnitř „ras“ jsou mnohdy větší než rozdíly 

 

15 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013, s. 278. 

16 KRYL, Miroslav. Rasismus, antisemitismus, holocaust. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 13.  

17 Tamtéž, s. 15.  

18 KAMÍN, Tomáš a Tatiana MACHALOVÁ. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 30. 
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mezi „rasami“.19 Rasa je socio-kulturní konstrukt, nikoliv biologická přirozenost.20 Moderní autoři 

tvrdí, že užívání dělení lidstva na rasy je nevědecké a takové členění pouze podporuje vytváření 

stereotypů, předsudků, ospravedlňuje uměle vytvořené rozdíly mezi lidmi a legitimuje rasismus a 

rasovou diskriminaci. Legitimizace nadřazenosti určitých skupin nad jinými tím, že se jedná o 

přirozenost, dodnes tvoří v některých zemích základ pro strukturu chudoby a nerovnosti ve 

společnosti.21 

Slovo rasa je ve společnosti užíváno často bez hlubšího významu a dotyčný se jím snaží 

poukázat na své negativní pocity vůči určité etnické skupině, národu a jejich chování, které je 

determinované právě jejich původem či vzezřením.22 Ačkoliv je tento pojem nevědecký a jak bylo 

výše popsáno i biologicky a geneticky neospravedlnitelný23, prameny práva jej často užívají. 24 

Přístup českých soudů k vymezení a aplikaci pojmu rasa není ustálený. Tuzemské soudy 

vycházejí ze tří způsobů chápání rasy v českém právním řádu. Prvním přístup se vyznačuje 

širokým chápáním rasy jako skupiny lidstva, která se liší od ostatních různými typickými 

společenskými znaky, které se týkají vzhledu, vlasů, tvaru obličeje, temperamentu. Druhý přístup 

stojí na antropologickém dělení lidstva na europoidní, negroidní a mongoloidní rasu. Třetí přístup 

vychází z přístupu předešlého, kdy pohnutka vyjádřená v ustanovení § 196 odst. 2 zákona č. 

140/1961 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dnes § 352) může být zaměřena i 

proti osobám, které jsou stejné rasy, národnosti nebo politického přesvědčení jako je pachatel 

trestného činu.25 

Rasa ve smyslu aktuálního trestního zákoníku je zpravidla vykládána jako skupina lidí, která 

se od ostatních liší somatickými a dalšími společnými biologickými rysy (barva kůže, tvar nosu, 

lebky, očí, barva a druh vlasů, členění těla).26 Tato konstrukce vychází z textu Komise UNESCO 

 

19 TOLLAROVÁ, Blanka, Marie HRADEČNÁ a Andrea ŠPIRKOVÁ. Jsme lidé jedné Země: program prevence xenofobie a 

rasismu. Praha: Portál, 2013, s. 9. 

20 KAMÍN, Tomáš a Tatiana MACHALOVÁ. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 46. 

21 Tamtéž, s. 52. 

22 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 17. 

23 BENEŠ, Jan. Člověk. Praha: Mladá Fronta, 1994, 100-105. 

24 Zde kupříkladu článek 3 Listiny základních práv a svobod: „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.“. 

25 RIZMAN, Stanislav. K vymezení pojmu „rasa“ v českém trestním právu. In: MUSIL, Jan, VANDUCHOVÁ, Marie, eds., Pocta 

prof. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 185, 186. 

26 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 34. 
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z roku 1964, která zformulovala biologický obsah pojmu rasa. Dle tohoto stanoviska je rasa projev 

variability v rámci jednotného druhu, která plyne z interakce rozdílů v dědičné konstituci a vlivů 

prostředí na tento genetický potenciál.27 Toto stanovisko je však již vědecky zpochybněno.28 

Z výše uvedeného je zjevné, že pojem rasa je v domácí teorii a praxi užíván zcela zastaralým 

způsobem. Smyslem a účelem těchto pojmů však není přímé dělení osob dle jejich somatotypu a 

sociokulturního původu, ale právě jejich ochrana před těmi, kteří vůči nim z důvodů jinakosti cítí 

nenávist. Užívání označení jako rasově motivované trestné činy či rasový motiv atp. a priori 

směřuje k tomu, že důvodem ke spáchání trestného činu byla rasa oběti, nikoliv rasistický 

předsudek, rasistické tvrzení či rasistický postoj pachatele. Ve skutečnosti se jedná rasově 

motivovanou nenávist pachatele, nikoliv o objektivní vlastnost oběti, která vede de spáchaní 

trestného činu. Z těchto důvodů by bylo vhodné označovat rasově motivované trestné činy jako 

trestné činy motivované rasovou nesnášenlivostí pachatele.29 

2.3 Antisemitismus 

Antisemitismus je v širokém slova smyslu ideologie, která se vyznačuje nenávistí vůči Židům. 

Jedná se o nenávist vůči judaismu jako náboženství, Židům jako etnické skupině, ale i nenávist a 

popírání legitimní existence státu Izrael.30 

Předsudky a nenávist vůči Židům nejsou projevem pouze moderní společnosti. Židé byli 

terčem předsudků, nenávisti, a dokonce i pogromů již ve středověku. V důsledku náboženských 

odlišností většinová křesťanská společnost postupně omezovala praktický i náboženský život 

Židů. V průběhu 13. století byli Židé nuceni žít odděleně v ghettech, která postupně žila svým 

vlastním životem. V různých časových obdobích docházelo k vypovídaní Židů z měst a jejich 

následnému přijímání zpět. Až v polovině 19. století došlo ke zrovnoprávnění židovského 

obyvatelstva a bylo jim umožněno začlenit se do většinové společnosti.3132 

 

27 RIZMAN, Stanislav. K vymezení pojmu „rasa“ v českém trestním právu. In: MUSIL, Jan, VANDUCHOVÁ, Marie, eds., Pocta 

prof. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 185. 

28 KAMÍN, Tomáš a Tatiana MACHALOVÁ. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 66. 

29 Tamtéž, s. 71. 

30 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 20. 

31 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1995, s. 702. 

32 CHAZAN, Robert. Židé středověkého západního křesťanského světa: (1000-1500). Praha: Argo, 2009, s. 308. 
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Pojem antisemitismus byl použit poprvé v roce 1879, kdy se německý politický agitátor 

Wilhelm Marr pokusil dát nenávisti a předsudkům vůči Židům vědecký a racionální základ.33 

Antisemitismus nemá jednoznačný základ a nevyvěrá z jedné pohnutky. Jedná se o směsici 

politických motivů a společenských prvků, které jsou dlouhodobě zakořeněny ve společnosti jako 

předsudky a stereotypy. První reakci společnosti na silná antisemitská hnutí byla vždy výrazná 

podpora Židů. Silná společenská podpora Židům dodávala politickému antisemitismu nádech 

tajemného fanatismu, bez něhož by se antisemitismus nejspíše nestal jedním z nejlepších hesel 

organizujících masy.34 

Antisemitismus je možné chápat mimo jiné jako náboženskou nenávist, která má původ již na 

přelomu letopočtu. Téměř všude tam, kde byl judaismus menšinovým náboženstvím, tedy 

v křesťanské Evropě, ale i v islámském světě, byli Židé zpravidla terčem náboženské nenávisti a 

perzekuce. Tento náboženský původ nenávisti byl nejrozšířenějším až do začátku 19. století.  

Antisemitismus, který se začal vzmáhat v polovině 19. století, se vyznačoval rasovými 

základy. Základem byl vývoj rasových teorií, kde Židé byli označeni za semitskou podskupinu, 

tedy již na základě svého původu a údajným špatným dědičným vlastnostem (jako například 

nenasytnost, odpor k tvrdé práci, rodovou soudržnost, vlohy k vydělávání peněz, nedostatku 

patriotismu) byli v lepším případě vyčleňováni ze společnosti.35 Rasový antisemitismus vedl na 

konci 19. století k Dreyfusově aféře, jednomu z nejvýznamnějších projevů organizovaného útoku 

na každého jednotlivce židovského původu.36 V českých zemích je obdobně známý případ tzv. 

hilsneriády, kdy údajně rituální vražda mladé dívky vyvolala masové antisemitské nepokoje.37 

Rasový antisemitismus, jehož zdrojem byly jak lidové předsudky, ale i cílená politická kampaň, 

vyvrcholil holokaustem. Nejhorším projevem masově rozšířeného rasového antisemitismu, při 

němž došlo k cílenému vyvraždění přibližně šesti milionů evropských Židů německým 

nacistickým režimem a jeho spolupracovníky.38 

Druhá světová válka antisemitismus nerozprášila. Moderní antisemitismus se vyznačuje 

dvěma základními rysy. Prvním jsou nenávistné projevy směřující k zpochybňování existence 

 

33 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 20. 

34 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013, s. 158. 

35 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 21, 22. 

36 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013, s. 158. 

37 Hilsneriáda vyvolala před 120 lety vlnu antisemitismu, dostupné na: https://www.lidovky.cz/relax/veda/hilsneriada-vyvolala-

pred-120-lety-vlnu-antisemitismu.A190910_095908_ln_veda_ape, online, [cit. 16.11.2019]. 

38 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 22 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/hilsneriada-vyvolala-pred-120-lety-vlnu-antisemitismu.A190910_095908_ln_veda_ape
https://www.lidovky.cz/relax/veda/hilsneriada-vyvolala-pred-120-lety-vlnu-antisemitismu.A190910_095908_ln_veda_ape
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státu Izrael, avšak jedná se pouze o ty, které přesahují rámec legální a legitimní kritiky tamějších 

poměrů. Jedná se například o vytváření dvojího standardu při posuzování aktivit Izraele a jiných 

států, démonizování státu, zpochybňování práva státu Izrael na existenci. Druhým prvkem 

moderního antisemitismu jsou latentně po staletí existující společenské předsudky vůči Židům.39 

V poslední době jsme svědky znovu oživené protižidovské nenávisti, která stále častěji nabývá 

násilných podob.40 Podle průzkumu Evropské unie z roku 2018, jehož se zúčastnilo více než 2 700 

židovských Evropanů ve věku od šestnácti do čtyřiatřiceti let, téměř 80 % respondentů považuje 

antisemitismus ve své zemi za zásadní problém a asi 44 % procent dotazovaných zažilo 

antisemitský útok osobně. Většina respondentů poukazuje na to, že antisemitismus je rychle 

rostoucí problém, který je živen zejména médii a politiky. Za největší problém však povazují jeho 

rozmach na sociálních sítích.41 

2.4 Národ a nacionalismus 

2.4.1 Národ a jeho různá pojetí 

Národ je pojmem, na jehož definici se nenajde široká shoda. Pojetí národu jako státotvorného 

prvku je odlišné v západní Evropě a v zemích, které byly ovlivněny německým pojetím národa, a 

proto se historicky se vyvinuly dvě linie tohoto pojmu. 

Německé (a tedy i české) pojetí národu je založeno na krevní linii. Národ je v širokém slova 

smyslu přirozeným pokračováním rodiny a kmene. Je založen na biologických (kmenových, 

pokrevních) základech. Člověk si ho nevolí, ale součástí určitého národa již od narození, lze říci, 

že je osudem člověka.42 Národ dle německého pojetí je tedy skupinou osob, která je spojena 

především kulturou, jazykem případně i společnou minulostí. Jedná se tedy o etnické pojetí, kdy 

společný geografický původ nehraje příliš důležitou roli. 

Západoevropské pojetí národa je odlišné od pojetí v německé sféře. V tomto pojetí není kladen 

takový důraz na společný kmenový původ, zvyky či kulturu. Od 18. století se vyvíjela myšlenka 

politického národu, tedy takové skupiny osob, které žijí pod vládou stejného panovníka a řídí se 

 

39 Tamtéž s. 22: 

40 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/halle-nemecko-antisemitismus-reportaz_1910241005_zit, online, [cit. 16.11.2019]. 

41:https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf, 

online, [cit. 16.11.2019]. 

42 SOKOL, Jan. Rádlovo pojetí národa. dostupné zde: http://www.jansokol.cz/2014/03/radlovo-pojeti-naroda/, online, [cit. 

21.11.2019]. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/halle-nemecko-antisemitismus-reportaz_1910241005_zit
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
http://www.jansokol.cz/2014/03/radlovo-pojeti-naroda/
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stejnými zákony. Slova jako je lid a národ prakticky splývají a základním pojítkem tohoto národu 

je společná občanská kultura, ideologie, historické území a politická organizace.43 

Zejména německé pojetí národu a jeho extrémní podoba projevená v nacionalismu 1. poloviny 

20. století přinesla nutnost změny v pohledu na národ jako takový. Teorie o tom, že národ je 

založen na rasové pospolitosti krve či že je odvěkou a neměnnou kategorií, začaly být pokládány 

za zastaralé a nepřiměřené.  

V moderním pojetí lze definovat národ jako velkou skupinu osob, která je determinována 

vědomím společné sounáležitosti (subjektivní znak) a jazykovými, historickými, teritoriálními, 

ekonomickými, náboženskými a politickými vazbami (objektivní znak). Zároveň pokud chybí 

jeden nebo více objektivních znaků, neznamená to nutně, že se nejedná o národ v tomto pojetí, na 

druhou stranu vědomí společné sounáležitosti je nezbytné. 4445 

2.4.2 Nacionalismus 

Nacionalismus můžeme definovat jako ideologii, která nadřazuje a preferuje vlastní zájmy 

daného národa nad národy jinými, ale i nad jednotlivce. Jedná se o obhajobu vlastní národní 

identity a státní suverenity vůči jiným národům či celkům. 46 

Nacionalismus měl a má mnoho podob. Při svém vzniku, tedy v 1. polovině 19. století, bylo 

účelem na území Rakouského císařství, následně Rakousko-Uherska, hledání a prosazování práva 

na sebeurčení národů, které byly pod mocí rakouského císaře. Tyto snahy byly úspěšně zakončeny 

po 1. světové válce vznikem nástupnických států po Rakousko-Uhersku. Následně se však 

projevily negativní vlastnosti nacionalismu. Vše vyvrcholilo vlnou rozpadu demokratických států 

téměř v celé Evropě. Nacionalismus 1. poloviny 20. století je možné zjednodušeně popsat jako 

ideologii národního egoismu, šovinismu, agresivity vůči ostatním. 47 Ve střední a východní Evropě 

vznikl tzv. kmenový nacionalismus. Ten zastává názor, že konkrétní národ je ohrožován všemi 

(všichni ostatní jsou proti němu) a že existuje zásadní rozdíl mezi tímto národem a všemi ostatními. 

Hlásá, že jeho národ je jedinečný a zcela odlišní od ostatních a popírá samu možnost existence 

společného lidstva.48 Vyhrocený kmenový nacionalismus založený na pojetí národa jako 

 

43 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 23, 24. 

44 Tamtéž s. 24. 

45 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s, 3281. 

46 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 25. 

47 Tamtéž s. 25. 

48 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013, s. 329. 
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společenství krve (kmene) ve spojení s rasismem vedl ke genocidě Židů, plánovanému řešení 

slovanské otázky a dalším zrůdnostem nacistického Německa a jeho spolupracovníků. Západní 

Evropa v této době využívala nacionalismu jako politickou ideologii k ospravedlňování 

kolonialismu a rasismu na těchto územích.49 

Ne všechna pojetí nacionalismu jsou takto destruktivní. V západní Evropě se rozvinul i 

pokrokový umírněný nacionalismus, který je založen na myšlenkách liberalismu a demokracie. 

Toto pojetí významně přispělo k rozvoji národního hospodářství. Dalším myšlenkovým směrem 

je patriotismus (obdobně i vlastenectví), který je rozvinut zejména v anglosaském světě. Tento je 

představován láskou jedince k vlasti, k území, kde žije. Sounáležitost s jedinci stejného etnického 

původu zde nehraje tak zásadní roli.50 

2.5 Xenofobie a její následky 

Obsahem xenofobie je nedůvěra, strach a případně odpor vůči neznámému, zejména ke všem 

skutečným, či domnělým cizincům, migrantů, cizím zvykům, náboženství, cizím národům a 

národnostem a dalším aspektům, které z lidské jinakosti vyplívají. Negativním následkem je vznik 

a podpora předsudků a nenávisti vůči lidem, kteří jsou jiní než majorita. Xenofobie je přirozenou 

reakcí na člověku neznámé jevy, je však nutné, aby nepřerostla v nenávist, rasismus, 

antisemitismus nebo nacionalismus a šovinismus.51 

Česká republika je státem s malým počtem národnostních menšin v porovnání jinými okolními 

státy. Po 2. světové válce se z mnohonárodnostního státu, ve kterém byli zastoupeni i Němci, 

Maďaři, Rusíni či Poláci, stal z Československa stát dvou národů, a to Čechů a Slováků. Od roku 

1993 máme relativně malý počet cizinců či národnostních menšin, avšak projevy nesnášenlivosti 

k nim nejsou nižší ve srovnání s jinými zeměmi.52 

Po pádu komunismu v roce 1989 se začaly na veřejnosti projevovat negativní jevy ve spojení 

s rasovou nesnášenlivostí extremistických skupin, a to zejména v rámci pravicového 

extremistického spektra. V 90. letech 20. století a nultých letech 21. století byl v České republice 

rozvinutý pravicový extremismus, který byl reprezentován zejména extrémně nesnášenlivou 

 

49 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.26. 

50 Tamtéž s. 26. 

51 Tamtéž s. 19.  

52 KRÁLOVÁ, Kateřina. Několik poznámek ke stavu rasismu a xenofobie v Česku po roce 1989. In: Česko a Rakousko po konci 

studené války: různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Kaiserová Kristina - Albis International, 2008, s. 204. 
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odnoží hnutí Skinheads. Česká vláda se tímto problémem jinak zásadně nezabývala. Oficiální 

přístup změnila až rasovou nesnášenlivostí pachatelů motivovaná vražda Roma Tibora Berki 

v roce 1995. Po těchto událostech a po zjištění, že se tyto patologické společenské jevy nevyhýbají 

ani České republice, začaly vznikat neziskové organizace, které se věnovaly ať již pomoci obětem 

extremistických skupin, nebo prevenci toho, aby se z běžné rezervovanosti vůči neznámému 

nestala nesnášenlivost a odpor, který může vést až k páchání trestné činnosti.53 

Ačkoliv se mohlo po překonání nástupu extremistických skupin mohlo zdát, že extrémně 

nesnášenlivé názory jsou již minulostí, migrační krize kulminující v roce 2015 ukázala, že tomu 

tak není. V tomto období se začala objevovat shora popsaná předsudečná nenávist jednotlivců 

zejména na sociálních sítích, kterou podporují některá média. Došlo k nárůstu xenofobních 

výroků, ale i trestných činů motivovaných rasovou nesnášenlivostí, a to zejména 

v kyberprostoru.54 Někteří autoři tvrdí, že dochází k procesu normalizace extremismu, tedy toho, 

že dříve okrajové extrémní názory se dostávají do běžného společenského diskurzu. Jak ukazují 

data, česká společnost je jedním z nejvíce xenofobních národů v Evropské unii.55 Tyto 

společenské změny mohou být potenciálně společensky nebezpečné, a proto Nejvyšší státní 

zastupitelství ve spojení s Ministerstvem vnitra vydalo Metodickou pomůcku pro policisty a státní 

zástupce k nenávistným projevům na internetu. Dále je nutné změnit v široké veřejnosti 

přijímanou představu o možné trestní (ne)odpovědnosti za výroky uveřejněné na internetu.56 

Globalizace ať už v podobě ekonomické, sociální nebo kulturní přináší změny v uspořádání 

společnosti. Takovou změnou je například krize národního státu, v němž jsou hodnoty jako je 

tolerance, respekt k jiné kultuře, snášenlivost relativizovány, ačkoliv se jedná o základní hodnoty 

demokratického právního státu. Postoje jak extremistů, tak osob, které jsou motivovány 

nenávistným předsudkem, ohrožují nejen minoritu, proti které jsou směřovány, ale v dlouhodobém 

 

53 Tamtéž, s. 178, 179. 

54 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018, dostupné zde: http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2367-zprava-

o-innosti-statniho-zastupitelstvi-kriminalita-klesa-ale-nejzavanjich-kauz-neubyva, online, [cit. 22.11.2019]. 

55 Nastala normalizace extremismu. Co bylo dříve na okraji, plní média a sociální sítě, říká sociolog médií, dostupné zde: 

https://plus.rozhlas.cz/nastala-normalizace-extremismu-co-bylo-drive-na-okraji-plni-media-a-socialni-7175165 , online, [cit. 

22.11. 2019]. 

56 Zpráva o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu, extremismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 

2018, zn.: 3 SE 102/2019–4, dostupné zde: http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-

innosti/2364-zprava-o-cinnosti-statniho-zastupitelstvi-za-rok-2018, online, [cit. 22.11.2019]. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2367-zprava-o-innosti-statniho-zastupitelstvi-kriminalita-klesa-ale-nejzavanjich-kauz-neubyva
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2367-zprava-o-innosti-statniho-zastupitelstvi-kriminalita-klesa-ale-nejzavanjich-kauz-neubyva
https://plus.rozhlas.cz/nastala-normalizace-extremismu-co-bylo-drive-na-okraji-plni-media-a-socialni-7175165
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti/2364-zprava-o-cinnosti-statniho-zastupitelstvi-za-rok-2018
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti/2364-zprava-o-cinnosti-statniho-zastupitelstvi-za-rok-2018
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horizontu samotný demokratický právní řád a existenci liberální demokracie. Demokracie se musí 

bránit před těmito projevy. Každá svoboda má své meze.  

2.6 Obranyschopná demokracie a povaha trestných činů z nenávisti 

Pokud chceme zachovat demokracii, je třeba některá práva omezovat, pokud by jejich výkon 

ohrožoval demokracii samotnou či její základní zásady. To je základem konceptu obranyschopné 

demokracie. Obranyschopná (či militantní) demokratce je koncept založený po zásadně 

negativních zkušenostech z nacistické a komunistické vlády, které ukázaly, že neexistence 

obranných mechanismů přispěla ke vzniku těchto nedemokratických režimů.57 Ústavní soud za 

celou dobu svého působení tento koncept nezpochybnil.58 

Trestné činy z nenávisti postihují relativně široké pole nenávistných projevů a jejich účelem je 

v širším smyslu ochránit demokracii před nenávistnými útoky, které útočí na demokracii jako 

takovou či na její základní zásady jako je svoboda a rovnost v důstojnosti a právech, zákaz 

diskriminace a další. Toto pojetí definoval zejména Ústavní soud v nálezu týkajícím se možnosti 

trestního stíhání osob za podporu, propagaci či projev sympatií k hnutím omezujících práva a 

svobody občanů. Federální Ústavní soud dovodil, že „bezpečnost státu a bezpečnost občanů 

vyžadují zabránit podpoře a propagaci hnutí, která bezpečnost státu a občanů ohrožují. Hnutí, 

která prokazatelně směřují k potlačení občanských práv anebo k hlásání vymezené záště, ať jsou 

jakkoli pojmenována a zdůvodňována jakýmikoli ideály nebo cíli, jsou hnutími, která demokratický 

stát, jeho bezpečnost a bezpečnost jeho občanů ohrožují“, a proto je jejich činnost možno omezit.59 

Další nález Ústavního soudu dovodil, že Ústava České republiky není založena na hodnotové 

neutralitě, ale obsahuje základní nedotknutelné hodnoty společnosti. Ve státě, který se označuje 

za demokratický a je založen na principu svrchovanosti lidu, je jediným legitimním režimem 

demokracie.60 Ústavní soud dále dovodil, že volná soutěž politických stran nemůže spočívat 

v rozeštvávání jednotlivých skupin obyvatelstva proti sobě, adoraci násilí nebo v zaplavování 

veřejného prostoru jedem.61 Ústavní soud se výslovně připojil ke konceptu bránící se demokracie 

například v nálezu, který se týkal činnosti pravicových extremistů v rámci hnutí Národní odpor, 

 

57 VÝBORNÝ, Štěpán. Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, 

č. 2, s. 157. 

58 Tamtéž, s. 158. 

59 Nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. 9. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 5/92. 

60 Nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 26. 11. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92. 

61 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. Pl. ÚS 13/10. 
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kde stanovil, že principy obranyschopné demokracie jsou opodstatněné s přihlédnutím ke 

zkušenostem s nacistickou a komunistickou totalitou v celé Evropě. Pokud existují odpůrci 

demokracie a jejich základních hodnot a jsou připraveni na ni útočit, pak se demokracie musí bránit 

i za cenu omezení základních práv a svobod.62 

Při definování skutkových podstat jednotlivých trestných činů z nenávisti a případně při jejich 

postihování dochází ke střetu dvou základních principů, a to práva na svobodu projevu a principu 

obranyschopné demokracie. Tuzemské relativně široké pojetí trestných činů z nenávisti 

představuje jednu z částí mozaiky, která ve svém celku zajišťuje obranu naší demokracie. Jak je 

rozpracováno níže, tuzemské (a evropské) pojetí práva na svobodu projevu je významně 

restriktivnější v porovnání s právní úpravou ve Spojených státech amerických. Evropa po 

zkušenostech s totalitou a genocidou klade důraz na svou obranyschopnost i za cenu nutného 

omezení práva na svobodu projevu.  

Trestné činy z nenávisti mají zvláštní povahu. Jejich proměnnost ukládá soudům povinnost 

posoudit povahu každého takového činu z perspektivy jejich konkrétních i potenciálních obětí. 

Soudy na toto nesmí rezignovat. Tyto trestné činy mají významný politický i společenský rozměr, 

jsou doplněny dostatečně právně a společensky neuchopeným prostředím virtuálního světa, a proto 

souzení těchto věci je složitou otázkou. Tyto verbální (v podobě na internetu písemné) trestné činy 

je možné připodobnit k nástrojům historicky existujícím totalitním ideologiím a jejich podobě 

nepřípustného politického boje. Soudy musí zkoumat, jakým způsobem se liší nenávistný projev 

například na Facebooku od pomalování výlohy židovskou hvězdou, liší-li se vůbec. Soudy musí 

zkoumat, jakým způsobem se takový projev otiskl do individuální sféry poškozeného, či jedná-li 

se pouze o neadresnou politickou kampaň. Z uvedené situace soudy nemohou unikat tím, že se 

pomocí procesních postupů budou individuálnímu otisku nenávistných trestných činů do sféry 

poškozených preventivně vyhýbat.63 K tomu lze jen dodat, že pachatel nenávistného trestného činu 

není trestán proto, že jeho názory jsou v rozporu s názory oficiálně přijímanými (ani tyto názory 

nejsou jediné možné), není trestán ani za to, že kritizuje Evropskou unii, migrační politiku, ani za 

to, že je antisemitou, islamofobem atd. Je trestán za to, že projevoval extrémní animozitu k daným 

skupinám v podobě vyhroceně nenávistné a v případně vulgární dikci, která je za hranicí toho, co 

je v civilizované společnosti přípustné. 64  

 

62 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10. 
63 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp.zn. III. ÚS 3439/17 

64 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2019, sp.zn. 6 Tdo 67/2019 
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3 Mezinárodněprávní úprava 

Evropa zejména po událostech druhé světové války byla nucena přijmout určitá opatření, které 

by se vymezovaly proti nenávistným projevů a aktivitám. Holocaust byl pro všechny tak 

nepředstavitelným způsobem vyjádřenou nenávistí, že se lidé ujišťovali o tom, že se nic 

podobného již nemůže v Evropě stát. Masové a systematické znásilňování a vraždění například 

v bývalé Jugoslávii v 90. letech 20. století však ukázalo, že tento problém zcela nevymizel a může 

znovu vyvstat v jakékoliv společnosti. Proto v Evropě v různé míře probíhaly mezinárodní, tak i 

vnitrostátní změny práva k tomu, aby se tomu v nejlepším případě zamezilo, případně aby se 

potrestali pachatelé.65 

K otázce mezinárodních smluv týkajících se trestných činů z nenávisti se vztahuje i pojem 

„úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva“.66 Vídeňská 

úmluva o smluvním právu definuje mezinárodní smlouvu jako každou mezinárodní dohodu, která 

je uzavřená mezi státy písemnou formou, řídí se mezinárodním právem a je sepsaná ve dvou či 

více věcně souvisejících listinách.67 Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách, které 

jsou ratifikované, vyhlášené a jimiž je Česká republika vázána, mají aplikační přednost před 

zákonem.68 V tomto případě je nutné poukázat na problém přímé aplikace těchto mezinárodních 

smluv, které nevyžadují transformaci do vnitrostátního právního řádu. Zvláštní povaha 

vnitrostátního práva, které stojí na principu nullum crimen, nulla poena sine lege, ukládá 

povinnost, aby mezinárodní smlouva, která ukládá povinnost státu v oblasti trestního práva, byla 

transformována do tuzemského právního řádu, a to ve formě zákona. Některé mezinárodní 

smlouvy toto dokonce přímo vyžadují či stanovují určité skutkové podstaty. Z toho vyplývá, že 

přímá aplikace mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách je možná 

v zásadě jen pokud je vnitrostátní trestně-právní ustanovení v rozporu s danou mezinárodní 

smlouvou.69 Pojem „úmyslné trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní 

smlouva“ nelze vykládat tak, že se jedná pouze o trestné činy, u kterých je trestní stíhání 

 

65 GOODEY, Jo. Rasistické trestné činy v Evropské unii: historická dědictví, mezery ve znalostech a rozvoj politiky. In: GOODEY, 

Joanna, KAUKO, Aromaa (ed.) Trestné činy z nenávisti: Příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci 20, s. 4. 

66 Například § 88 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

67 Článek 2 vyhlášky č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu, ve znění pozdějších předpisů. 

68 Článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

69 ŠÁMAL, Pavel. K výkladu pojmu „úmyslné trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva“. Právní 

rozhledy 11/2000, s. 502. 
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bezprostředně závazné na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy. V takovém případě by byl 

tento okruh velmi omezený. Pojem je nutné vykládat tak, že se jedná o všechny trestné činy, které 

mají podklad či jsou navázány na mezinárodní smlouvy, které zavazují státy postihovat určitá 

jednání, i když konkrétní postih je veden pomocí vnitrostátní skutkové podstaty.70 

3.1 Univerzální mezinárodní úmluvy 

Po negativních zkušenostech 2. světové války byla založena Organizace spojených národů a 

z její činnosti vzešel základní dokument v rámci dnešního mezinárodně-politického uspořádání, a 

to Všeobecná deklarace lidských práv. Tento dokument přijatý 10. prosince 1948 je sice právně 

nezávazný se smyslu mezinárodních smluv (jeho závaznost vyplývá z obyčejového práva), přesto 

je výchozím bodem pro všechny následující mezinárodní lidskoprávní smlouvy. Deklarace 

stanovuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a že každý člověk 

má všechna práva a svobody bez ohledu rozlišovaní rasy, barvy, národnostního původu.7172 

Jednou ze zásadních mezinárodních smluv v oblasti odstranění rasové diskriminace je 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace. Tato úmluva přijatá 

rezolucí Valného shromáždění OSN dne 21. prosince 1965 odsuzuje veškerou propagandu a 

všechny organizace, které jsou založeny na myšlenkách či teoriích nadřazenosti jedné rasy nebo 

skupiny osob jedné barvy pleti nebo etnického původu, nebo které se pokoušejí ospravedlňovat 

nebo povzbuzovat jakoukoli formu rasové nenávisti a diskriminace. Významný pro oblast 

trestního práva je zejména závazek smluvních států prohlásit za trestné činy rozšiřování myšlenek, 

jejichž základem je hlásání rasové nadřazenosti nebo nenávisti, podněcování k rasové 

diskriminaci, stejně tak i násilné činy či podněcování k nim proti kterékoliv rase nebo skupině jiné 

pleti, ale i poskytování podpory rasistické činnosti. Dále i závazek prohlásit za nezákonné 

organizace a organizovanou propagandistickou činnost podporující rasovou diskriminaci, stejně 

tak i účast v nich. Úmluva rovněž stanovuje definici rasové diskriminace, tedy „jakékoli 

rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém 

nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo 

omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě 

 

70 Tamtéž, s. 502. 

71 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.159. 

72 Článek 1 a 2, Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. prosince 1948, online, dostupné zde: https://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf , online, [cit. 23.11.2019]. 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
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rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného 

života.“7374 

Za účelem plnění závazků z Úmluvy byl ustaven Výbor OSN pro odstranění rasové 

diskriminace, který vydal 29. srpna 2019 závěrečnou zprávu o šetření v České republice. Zpráva 

kritizuje zejména nenávistné projev vůči uprchlíkům ať už na sociálních sítích, ale i z úst 

vrcholných politiků, případy zastrašování novinářů či detenci rodin s dětmi čekajících na tzv. 

Dublinský transfer.75 

Další zásadním dokumentem je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 

Tento Pakt mj. zaručuje všem osobám v jurisdikci smluvních států rovnost před zákonem, státy by 

dále měly poskytovat stejnou ochranu bez jakékoliv diskriminace. Smluvní státy mají povinnost 

zákony zakázat jakoukoliv diskriminaci a zaručit všem osobám účinnou ochranu. Stejně jako 

k předešlé Úmluvě byla i v rámci tohoto Paktu zřízena instituce, která má dohlížet na výkon práv 

zaručených Paktem, a to Výbor pro lidská práva.76 

Významnou mezinárodní úmluvou pro oblast trestných činů z nenávisti je i Mezinárodní 

úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu. Tato úmluva mimo jiné zavazuje k postihu 

takových jednání, které v současném trestním zákoníku můžeme subsumovat pod trestné činy 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 trestního zákoníku či hanobení rasy, 

etnické nebo jiné skupiny osob dle § 356 trestního zákoníku.77 

3.2 Úmluvy sjednané na půdě Rady Evropy 

3.2.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Jednou z nejvýznamnějších regionálních mezinárodních smluv je Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod z roku 1950 („Úmluva“). Tento dokument je prvním mezinárodně 

závazným katalogem základních práv a svobod. Je sice velmi významným co do souboru práv a 

svobod, který směřuje k ochraně co nejširšího okruhu osob, avšak ještě zásadnějším je zřízení 

 

73 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.159. 

74 Článek 1 a 4 vyhlášky č. 95/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministra zahraničních věci o Mezinárodní úmluvě 

o odstranění všech forem rasové diskriminace. 

75 Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth reports of Czechia, Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination, 29 August 2019, dostupné zde: https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/09/CERD_C_CZE_CO_12-

13_36934_E.pdf, online, [cit. 23.11. 2019]. 

76 Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, ve znění pozdějších předpisů. 

77 Vyhláška č. 116/1976 Sb., o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu.  

https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/09/CERD_C_CZE_CO_12-13_36934_E.pdf
https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/09/CERD_C_CZE_CO_12-13_36934_E.pdf
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Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu článku 19 a následujících Úmluvy („Soud“). 

Ačkoliv rozhodnutí Soudu nejsou formálně závazná, zakládají způsob a mantinely intepretace 

Úmluvy (interpretační závaznost rozsudku Soudu).78 Je-li bezdůvodně opomíjena ustálená 

judikatura Soudu, pak lze v konkrétním případě dovodit rysy jurisdikční libovůle a toto může 

zakládat porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod.7980 

Klíčovým právem pro oblast trestných činů z nenávisti je právo na svobodu projevu (článek 

10) a zákaz zneužití práv (článek 17). Svoboda projevu je považována za jeden ze základních pilířů 

demokratického právního státu. Tato svoboda není uplatňována pouze ve vztahu k těm informacím 

a myšlenkám, které jsou přijímány pozitivně, nikoho neuráží, ale je uplatňována i ve vztahu 

k myšlenkám a informacím, které šokují či znepokojují stát nebo část jeho obyvatelstva.81 Toto 

pojetí vychází z principů pluralismu, tolerance, otevřenosti demokratického právního státu. 

Existuje však řada výjimek, které je třeba vykládat restriktivně, kdy nezbytnost každého omezení 

musí být racionálně zdůvodněna.8283 

Soud vychází z premisy, že tolerance a rovnost všech lidi v důstojnosti a právech představuje 

základ moderní demokracie, a proto je nezbytné potírat všechny formy projevů, které podporují, 

podněcují, rozšiřují či legitimizují nenávist.84 Zde je zásadní rozdíl s pojetím Nejvyššího soudu 

USA, jehož koncept stojí na potírání pouze bezprostřední hrozby porušení práva či násilí, nebo 

opravdové hrozby.85 

Právo na svobodu projevu dle článku 10 Úmluvy je vždy třeba vykládat v souladu s článkem 

17, který upravuje zákaz zneužití práva, tedy stát ani jednotlivec nesmí zneužít principy Úmluvy 

takovým způsobem, kdy by to vedlo ke zničení nebo omezení těchto práv.86 Zneužití jakéhokoliv 

práva vede k jeho ztrátě. Ten, kdo zneužívá práva na svobodu projevu a zasahuje nepřípustným 

způsobem do práv jiných osob s cílem popřít nebo omezit jejich práva, není chráněn článkem 10 

 

78 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vydání, Praha: Orac, 2002, s. 26. 

79 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.175. 

80 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1999 sp.zn. III ÚS 470/97. 

81 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7.12.1976 ve věci Handyside proti Spojenému království, č. 5493/72. 

82 ČAPEK, Jan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 1. část, Úmluva. Praha: Linde, 2010, s. 424, 425. 

83 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23.9.1994 ve věci Jersild proti Dánsku, č. 15890/89. 

84 Rozhodnutí Evropského soudu pro liská práva ze dne 6.7.2006 ve věci Erkaban proti Turecku, č. 59405/00. 

85 ŠÁMAL, Pavel a Andrea POKORNÁ. Svoboda projevu a nenávistné projevy v kontextu trestního práva. In: Ústavněprávní 

limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega, Praha: Leges, 2019, s. 41, 42. 

86 ČAPEK, Jan, Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 1. část, Úmluva, Praha: Linde, 2010, s. 675, 676. 
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Úmluvy. Smyslem a účelem článku 17 je obrana demokracie před cíli, které jsou v rozporu 

s lidskými právy. Ochrana původně směřovala k ochraně zejména proti totalitním ideologiím, dnes 

je spíše aplikována na ochranu před rasistickými a xenofobními projevy.87 

Aplikace článku 17 Úmluvy dopadá zejména na případy, kdy je pachatel odsouzen za 

podněcování k násilí nebo šíření nenávisti a na svou obhajobu namítá porušení svého práva na 

svobodu projevu. Soud ve své ustálené judikatuře zpravidla neposkytuje ochranu antisemitským 

projevům a projevům popírající holokaust.88 

Článek 17 Úmluvy byl aplikován například ve věci Pavel Ivanov proti Rusku. Pavel Ivanov 

jako stěžovatel vydal sérii článků, jejichž obsahem bylo tvrzení, že Židé mohou za všechny 

negativní věci v Rusku a vyzval, aby byli vyloučeni z ruské společnost. Před ruskými soudy dále 

popíral legitimní existenci židovského národa. Soud Ivanovovu stížnost označil za nepřípustnou 

s tím odůvodněním, že jeho projevy podněcovaly k nenávisti vůči Židům a byly zcela v rozporu 

s Úmluvou, která je založena na principu tolerance a nediskriminace.89  

Dále byl zákaz zneužití práv aplikován například ve věci M´Bala M´Bala proti Francii. Ve 

Francii známý komik s uměleckým jménem Dieudonné byl trestním soudem odsouzen za veřejnou 

urážku směřující proti skupině osob z důvodu jejich příslušnosti k určité rase, náboženství či 

národu. Tento komik si na své veřejné vystoupení v Paříži pozval akademika, který byl již dříve 

odsouzen za popírání existence plynových komor. Ve svém vystoupení jej vyhlásil za 

„nejzatracovanější osobu ve Francii“. Komikův asistent, oblečený v károvaném pyžamu se žlutou 

hvězdou s označením „Žid“, předal akademikovi cenu v podobě trojramenného svícnu 

ozdobeného jablky. V řízení před Soudem se stěžovatel bránil tím, že v celém představení nebyl 

učiněn ani jeden výrok na adresu Židů, který by byl urážlivý. Dále namítal, že právo na svobodu 

projevu dle článku 10 Úmluvy poskytuje ochranu i satiře jako formě uměleckého projevu a 

společenského komentáře, který expresivitou a vyhraněností vybízí ke společenské diskusi. Soud 

se s touto argumentací neztotožnil a rozhodl, že se nejednalo o zábavný projev, ale spíše o politické 

setkání, které mělo za cíl zcela otevřeně propagovat antisemitismus a popírání holokaustu. Soud 

shrnul, že projev nenávisti a antisemitismu převlečený za umělecký výtvor je stejně nebezpečný 

 

87 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.176. 

88 ŠÁMAL, Pavel a Andrea POKORNÁ. Svoboda projevu a nenávistné projevy v kontextu trestního práva. In: Ústavněprávní 

limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. Praha: Leges, 2019, s. 42,43. 

89 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20.2.2007 ve věci Pavel Ivanov proti Rusku, č. 35222/04. 
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jako hrubý a přímočarý útok, a proto dle článku 17 neměl stěžovatel právo na ochranu svobody 

projevu.9091 

Jak již bylo shora naznačeno, nynější česká společnost se potýká se zvýšenými projevy 

nenávisti zejména vůči migrantům z muslimského světa. Otázku, kde je míra legitimního a 

legálního varování před určitým náboženstvím a kde jsou tyto projevy již za hranou, řešil Soud ve 

věci Norwood proti Spojenému království. Britský občan v rurální oblasti bez hustého zalidnění 

vyvěsil na svůj dům plakát o velikosti 60x38 cm, na němž byla fotografie věží londýnského 

Toweru v plamenech s nápisem: „Islám ven z Británie – chraňte britský národ“, dále symbol 

půlměsíce s hvězdou se značkou zákazu. Stěžovatel na svou obranu tvrdil, že Úmluva neposkytuje 

ochranu pouze neškodným a neutrálním projevům, ale i projevům znepokojujícím, nesměřují-li 

k podněcování k násilí. Kritiku náboženství podle něj nelze považovat za útok na věřící. Soud jeho 

stížnost odmítl s odůvodněním, že slova na plakátě představují agresivní útok proti všem 

muslimům ve Velké Británii a spojuje celé náboženství s akty terorismu jednotlivců, a proto je 

neslučitelný s článkem 17 Úmluvy.92 Je nutné podotknout, že toto rozhodnutí je bylo podrobeno 

kritice, jelikož Soud přistoupil k radikálnímu řešení.93 

Soud však nepřistupuje ke stanovení hranic svobody slova pouze na základě zákazu zneužití 

práv ve smyslu článku 17 Úmluvy, ale i na základě limitační klauzule článku 10 odst. 2 Úmluvy. 

V tomto případě Soud posuzuje projevy, které nejsou způsobilé zničit či omezí práva vyplívající 

z Úmluvy, ale zjišťuje, zda státy nepřekročily prostor pro uvážení při ukládání trestněprávní 

sankce. K tomu, aby byl zásah do svobody projevu v podobě trestní sankce v souladu s Úmluvou, 

je třeba, aby byl stanoven zákonem, sledoval jeden nebo více legitimních cílů uvedených v článku 

10 odst. 2 a aby byl nezbytný v demokratické společnosti pro dosažení těchto cílů. Zásadní je právě 

nezbytnost takového omezení, která je dána naléhavou sociální potřebou jak na úrovni legislativy, 

tak při rozhodování soudů.94 

Významným rozhodnutím, které aplikuje právě limitační klauzuli dle článku 10 odst. 2 

Úmluvy, je Perincek proti Švýcarsku. Turecký politik při několika veřejných akcích ve 

 

90 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10.11.2015 ve věci M´Bala M´Bala proti Francii, č. 25239/13. 

91 ŠÁMAL, Pavel a Andrea POKORNÁ. Svoboda projevu a nenávistné projevy v kontextu trestního práva. In: Ústavněprávní 

limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. Praha: Leges, 2019, s. 44. 

92 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16.11.2004 ve věci Norwood proti Spojenému království, č. 23131/03. 

93 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.182. 

94 ŠÁMAL, Pavel a Andrea POKORNÁ. Svoboda projevu a nenávistné projevy v kontextu trestního práva. In: Ústavněprávní 

limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. Praha: Leges, 2019, s. 46, 47. 
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Švýcarsku vyslovil názor, že genocida Arménů v Turecku (1915) ve skutečnosti nebyla genocidou, 

dle jeho názoru se jedná o mezinárodní lež, že arménský problém ve skutečnosti neexistoval a vše 

způsobily imperialistické mocnosti. Soud dovodil, že projevy stěžovatele nepodněcovaly 

k nenávisti k Arménům, a proto nebylo třeba aplikovat zneužívající klauzuli. Dále Soud dovodil, 

že stěžovatel nepopíral existenci masakrů, ale nesouhlasil s tvrzením, že se jednalo o genocidu. 

Dle soudu nebylo nezbytně nutné v demokratické společnosti trestat stěžovatele za účelem 

ochrany arménské komunity, jeho výroky nepodněcovaly k násilí a nenávisti k Arménům. Dále 

neexistovala nezbytná sociální potřeba k omezení svobody projevu, jelikož situace ve společnosti 

nebyla napjatá v rámci vztahu mezi Armény a Turky, a proto Soud dovodil, že výroky nebyly tak 

závažné, aby byly sankcionovány a vnitrostátní soudy zjevně trestaly stěžovatele za projevení 

názoru.95 Soud zde podtrhl důležitost posouzení, zda dané výroky samotné obsahují výzvu k násilí, 

nenávisti či nesnášenlivosti.96 

Jak bylo zmíněno výše, trestná činnost v oblasti nenávistných projevů se přesunuje do 

virtuálního prostředí. K tomu se Soud vyjadřoval ve věci Smajič proti Bosně a Hercegovině. 

Stěžovatel byl trestním soudem odsouzen za podněcování národnostní, rasové, etnické a 

náboženské intolerance za příspěvky na internetu. Ve svých příspěvcích projevoval názor, že 

v případě další války by měly být uskutečněny vojenské akce proti srbským vesnicím. Soud 

dovodil, že trestní sankce v podobě podmínečného trestu odnětí svobody a odnětí počítače byly 

přiměřené a že výrazy, které stěžovatel použil vůči Srbům byly nepřiměřeně urážlivé v kontextu 

historické situace v bývalé Jugoslávii, a proto k porušení jeho práva na svobodu projevu nedošlo.97 

Lze shrnout, že Soud poskytuje ochranu zejména v otázkách popírání holokaustu a 

antisemitismu, ale i v případě hanobících projevů, které jsou směřované proti určitým etnikům či 

migrantům. Je však nutné důsledně posuzovat, zda daný výrok naplňuje článek 17 a jedná se o 

zneužití práva, nebo je třeba užít limitační klauzuli ve smyslu článku 10 odst. 2 a posuzovat 

nezbytnost opatření směřujících k omezení svobody projevu, legitimitu jejích cílů a zda jich lze 

danými prostředky skutečně dosáhnout. Domnívám se, že Soud se zejména ve věci Norwood proti 

Spojenému království postupoval při ochraně svobody slova až příliš restriktivně. Stěžovatel 

Norwood sice obecně znepokojujícím projevem kritizuje jedno náboženství jako celek a spojuje 

 

95 Rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15.10.2015 ve věci Perincek proti Švýcarsku, č. 27510/08. 

96 ŠÁMAL, Pavel a Andrea POKORNÁ. Svoboda projevu a nenávistné projevy v kontextu trestního práva. In: Ústavněprávní 

limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. Praha: Leges, 2019, s. 49. 

97 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16.1.2018 ve věci Smajič proti Bosně a Hercegovině, č. 48657/16. 
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jej s teroristickými útoky, avšak jeho projev nebyl způsobilý podnítit nenávist vůči muslimům jako 

celku, tím spíše, že plakát byl vyvěšen ve zřídka obydlené oblasti. Stěžovatel projevil nenásilným 

způsobem určité obavy (které mohly být v dané společenské situaci ospravedlnitelné) a jeho projev 

nesměřoval k popření či omezení práv dotčených osob. V této věci mohl Soud více porovnávat 

nutnou ochranu práva jednotlivce na svobodu projevu a ochranu dotčených osob před tímto 

projevem. 

3.2.2 Jiné úmluvy 

Ačkoliv je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod jedním z nejzásadnějších 

dokumentů v oblasti ochrany lidských práv v regionu Evropy, existují i další oblasti, které jsou 

nutné k efektivnímu prosazování ochrany. Jedním z významných okruhů je ochrana národnostních 

menšin. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin je významným dokumentem pro 

oblast mimo jiné trestných činů z nenávisti. Jedná se zejména o závazek států k tomu, aby zajistily 

ochranu osob, které by se mohly být vystaveny hrozbám nebo jednáním založeném na 

diskriminaci, násilí nebo nesnášenlivosti v důsledku jejich etnického původu, kultuře nebo 

jazykové či náboženské příslušnosti. Tato úmluva pojem národnostní menšina nedefinuje, ačkoliv 

stanoví základní katalog jejich práv a svobod. K dohledu nad dodržování těchto práv v rámci 

smluvních států byl pověřen Výbor ministrů Rady Evropy. Ochrana národnostních menšin je 

zajištěna i díky Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků, kterou Česká republika 

ratifikovala v roce 2006.98 

Jak již bylo shora popsáno, trestné činy z nenávisti se často odehrávají v kyberprostoru. Tuto 

oblast upravuje zejména Úmluva o počítačové kriminalitě a její Dodatkový protokol, který se 

týká kriminalizace činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových 

systémů. Česká republika ratifikovala tuto úmluva až v roce 2013. Důvodem, proč je vyčleněn 

tento dodatkový protokol je to, že Spojené státy mají výrazně odlišnou úpravu „hate crimes“ a 

pokud by byl součástí hlavní smlouvy, pak by k ní nepřistoupily. V současné době se navíc 

projednává druhý dodatkový protokol, který se bude týkat mezinárodní spolupráce.99 

 

98 HERCZEG, Jiří. Trestné činy  

z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.163, 164. 

99 https://justice.cz/web/msp/rada-evropy?clanek=vybor-k-umluve-o-pocitacove-kriminalite-t-cy-, online, [cit. 24.11.2019]. 

https://justice.cz/web/msp/rada-evropy?clanek=vybor-k-umluve-o-pocitacove-kriminalite-t-cy-
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3.3 Právní úprava Evropské unie  

Právo Evropské unie považuje boj proti rasismu, xenofobii a jakékoliv diskriminaci za 

významný. V rámci primárního práva se jedná zejména o články 19 a 67 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti prostřednictvím předcházení 

trestným činům, rasismu, xenofobii a boje proti nim v rámci koordinace a spolupráce policejních 

a justičních orgánů, uznávaní soudních rozhodnutích trestních a sbližování předpisů trestního 

práva.100 

Ačkoliv se justiční spolupráce ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie věnuje 

zejména procesní stránce, tak byla přijata i některá opatření co se týče trestního práva hmotného, 

a to konkrétně přepisy definujících znaky základních skutkových podstat v rámci boje proti 

rasismu, xenofobii, terorismu obchodování s drogami atd. Boj proti rasismu a xenofobii byl od 

Amsterodamské smlouvy začleněn do třetího pilíře. V rámci těchto politik bylo přijato zejména 

Rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii101, jehož smyslem bylo v rámci EU 

stanovit účinné, přiměřené, ale i odstrašující tresty pro rasově a xenofobně motivované trestné 

činy.102 Významnou roli hrálo také Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie, které 

bylo v roce 2007 přeměněno na Agenturu Evropské unie pro základní práva. Účelem této agentury 

je primárně konzultace a poskytování odborných znalostí členským státům a jiným institucím EU 

v oblastech diskriminace, rasismu a xenofobie a práv dětí.103 

Rozvoj sociálních sítí přidal nenávistným projevům novou dimenzi, a to každodenní střet 

s nějakým takovým projevem. Evropská komise si tento problém začala uvědomovat a v roce 2016 

představila ve spolupráci se společnostmi Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube (v roce 2019 

se přidal Instagram, Snapchat a další) dokument popisující žádoucí chování těchto IT společností 

co do potírání ilegálního nenávistného projevu na internetu ve smyslu shora zmíněného rámcového 

rozhodnutí. Podstatou je zlepšení systému oznámení ilegálního nenávistného projevu uživateli 

těchto sítí a následně jeho případné smazání ze sítě, zlepšení komunikace s občanskou společnosti 

 

100 Článek 19 a 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

101 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28.11.2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva. 

102 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s.103, 111. 

103 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.174.  



 

 

26 

 

a koordinace s členskými státy.104 Evropská komise v tomto rámci provádí každoroční monitoring 

dodržování těchto pravidel. Pro rok 2019 uvádí, že téměř 90 % zapojených IT společností 

přezkoumá notifikaci ilegálního nenávistného projevu do 24 hodin a 72 % zapojených společnosti 

je smaže.105 

Systém potírání nezákonných projevů na internetu ve vnímání Evropské unie spočívá zejména 

na nutné koordinaci s provozovateli sociálních sítí a sytému notifikace a následného smazání 

(„notice and takedown“). Následkem je však to, že konečné slovo při definování svobody projevu 

na internetu má v rukou soukromá IT společnost, nikoliv orgán veřejné moci. Tedy meze svobody 

projevu na internetu jsou poměřovány hospodářskými cíli soukromých společnosti a mění se podle 

jejich podnikatelské strategie. 

Pro případ, že IT společnost odmítá odstranit ze své sociální sítě nenávistný komentář 

označený soudem za protiprávní, je významné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 

(„SDEU“) ve věci týkající se rakouské poslankyně Evy Glawischnig-Piesczek. Skutkově se 

jednalo o to, že rakouská poslankyně žádala Facebook o to, aby smazal urážlivý projev na veřejně 

přístupném profilu jiného uživatele, který ji mohl ublížit na cti. Facebook odmítl. SDEU se zabýval 

výkladem článku 15 odst. 1 směrnice o elektronickém obchodu, který stanovuje, že členské státy 

neukládají poskytovatelům služeb (tj. i Facebook) obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené 

nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 

poukazující na protiprávní činnost. Členské státy však mohou poskytovatelům služeb informační 

společnosti uložit povinnost, aby neprodleně informovali příslušné orgány veřejné moci o 

pravděpodobných protiprávních činnostech vykonávaných poskytovateli služeb nebo o 

protiprávních informacích, které tito poskytovatelé poskytují, nebo aby sdělili příslušným 

orgánům veřejné moci na jejich žádost informace, na jejichž základě lze zjistit totožnost příjemců 

jejich služeb. 106 

SDEU vyložil toto ustanovení tak, že soudy členských států mohou uložit poskytovateli služeb 

(Facebooku a dalším) povinnost odstranit nejen nezákonné informace, ale i informace, které mají 

stejný obsah jako informace, která byla prohlášena soudem za protiprávní či k nim zablokovat 

přístup. Tedy poskytovatel služeb je povinen smazat nejen samotný označený příspěvek, ale i ten 

 

104https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-

conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en#howitperforms, online, [cit. 1.2.2020]. 

105 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf, online, [cit. 1.2.2020]. 

106 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en#howitperforms
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en#howitperforms
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
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příspěvek, který je zkopírovaný či jinak formulovaný, pokud se jeho obsah odlišuje jen nepatrně. 

Soud členského státu dále může nařídit, aby přístup k takovým označeným informacím byl 

odstraněn nebo k nim byl zablokován přístup na celém světě podle relevantního mezinárodního 

práva.107 

Jde o významné rozhodnutí v rámci boje proti nenávistným projevům na internetu. I když se 

dotčená věc přímo netýkala projevu motivovaného předsudečnou nenávistí, je možné jej vztáhnout 

i na tyto projevy. Význam tohoto rozhodnutí je nejen v oblasti přímého boje proti rasismu, 

xenofobii atp. v podobě předcházení možného podněcování k trestným činům z nenávistných 

pohnutek (případně jejich propagace, podpora atp.), ale i v otázce ochrany poškozených před 

následnou stigmatizací v celosvětovém měřítku. Je nutné podotknout, že právě celosvětová 

působnost je problematická. Ve svém časově předcházejícím rozhodnutí108 SDEU dovodil, že ve 

vztahu k právu být zapomenut dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů unijní právo 

neukládá společnosti Google povinnost odstranit odkazy na subjekt údajů mimo rámec působnosti 

členských států. Tyto dvě protichůdné koncepce jsou od sebe odděleny několika dny.  

Shora popsané mezinárodní smlouvy či právní úprava na unijní úrovni daly základ pojetí 

jednotlivých skutkových podstat aktuálního trestního zákoníku, které se týkají nenávistných 

projevů.  

 

107 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. října 2019 ve věci Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited, 

sp.zn. C 18/18. 

108 Rozhodnutí soudního dvora EU ze dne 24. září 2019 ve věci Google LLC, právní nástupkyně Google Inc. vs. Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sp.zn. C-507/17. 
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4 Právní úprava v České republice 

4.1 Historický vývoj 

Předchozí trestní zákoník, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako 

aktuální právní úprava, rozlišoval trestné činy, které obsahovaly nenávistnou pohnutku již 

v základní skutkové podstatě a trestné činy, u nichž se nenávistné pohnutky projevují 

v kvalifikované skutkové podstatě a představují tak okolnost podmiňující užitá vyšší trestní sazby.  

Odlišný je však počet jednotlivých základních skutkových podstat, které reagují na nenávistnou 

pohnutku pachatele, kdy v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(„trestní zákoník“), je obsaženo více těchto základních skutkových podstat než v předchozí 

právní úpravě. Navíc v některých případech byl navíc rozšířen okruh ochrany co do omylu 

pachatele v příslušnosti k určité rasy, národnosti atp. a další otázky, které budou zmíněny níže u 

jednotlivých trestných činů.  

Domnívám se, že rozšíření možnosti trestního postihu nenávistných pohnutek bylo správným 

krokem vzhledem ke společenské nebezpečnosti trestných činů z nenávisti. Na druhou stranu je 

nutné podotknout, že i trestní zákoník řadu problémů nereflektuje a bylo by vhodné jej doplnit a 

případně pozměnit tak, aby lépe odrážel skutečnou společensko-politickou situaci v zemi. 

4.2 Základní skutkové podstaty nenávistných trestných činů dle hlavy X. 

4.2.1 Násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku) 

Tento trestný čin je zařazen do hlavy X., dílu 5 (trestné činy narušující soužití lidí). Tento 

obsahuje tři základní skutkové podstaty, jejichž objektivní stránka spočívá (i) ve vyhrožování 

skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu; (ii) 

v užití násilí nebo ve výhružce vůči skupině obyvatelů nebo jednotlivci z důvodu jejich skutečné 

či domnělé rasy, příslušnosti k etnické skupině, národnosti, politickému přesvědčení, vyznání nebo 

proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání; (iii) ve skutečnosti, že se někdo spolčí či srotí 

ke spáchání takového činu.109 

Tato práce se zabývá zejména nenávistnými trestnými činy, a proto první shora zmíněná 

skutková podstata zůstane bez hlubšího rozboru. 

Objektem tohoto trestného činu je zajištění poklidného soužití ve společnosti se zvláštním 

zaměřením na odmítnutí jakékoliv diskriminace a nerovného zacházení s lidmi, jak vyplývá 

 

109 § 352 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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z článku 3 odst. 1 Listiny. Tento článek zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.110 Jak 

plyne z dikce shora zmiňovaného ustanovení trestního zákoníku, před útokem jsou zákonem 

chráněny pouze některé vyjmenované skupiny či jednotlivci. Je otázkou, zda nerozšířit okruh 

trestním zákoníkem postihovaný skupin na další zvláštně chráněné zájmy v podobě ochrany před 

útokem vedeným z pohnutky vyplívající z určitého přístupu k sexuální orientaci. Tento záměr byl 

dokonce ve vládním návrhu aktuálního trestního zákoníku, nakonec byl však vypuštěn.111 Dle 

mého názoru zde zákonodárce opomněl ochránit důležitý zájem jednotlivce. Sexuální sebeurčení 

je důležitou součástí vytváření si vlastní tělesné a mentální integrity a domnívám se, že útok 

z takovéto pohnutky a zejména neexistence ochrany před tímto útokem výrazně zasahuje do práva 

na rovnost v důstojnosti a právech ve smyslu článku 1 Listiny.112 

Předmětem útoku je jednotlivec či skupina obyvatel, kterou činí alespoň tři osoby. Skupina 

obyvatel nemusí být nijak organizovaná či specifikovaná. Pachatelem může být kdokoliv, tedy jak 

fyzická osoba, tak i právnická osoba.113 

Co do subjektivní stránky je vyžadován úmysl. S ním je pro naplnění skutkové podstaty 

vyžadována i pohnutka, tedy vnitřní podnět pachatele, který jej vedl k rozhodnutí spáchat trestný 

čin114, která spočívá v nenávisti nebo zášti vůči shora vyjmenovaným skupinám osob či 

jednotlivců. K tomu, aby se dalo přihlédnout k nenávistné pohnutce pachatele, musí taková 

pohnutka motivovat pachatele zcela nebo alespoň z převážné části.115 Významným posunem 

v porovnání s předchozím trestním zákoníkem výslovné uvedení v § 352 odst. 2 trestního 

zákoníku: „pro skutečnou či domnělou“ rasu, příslušnost k etnické skupině atd. Toto sousloví 

postihuje subjektivní přesvědčení pachatele o dané situaci, nikoliv objektivní stav. Podmínkou 

splnění subjektivní stránky je tedy to, aby pachatel subjektivně vnímal, že jedná ve shora zmíněné 

pohnutce, nikoliv aby byl skutečný, objektivní stav takový, že jednotlivec či skupina je například 

jiné národnosti, vyznání atp. Toto ustanovení znemožňuje pachateli exkulpovat se tvrzením, že 

 

110 Článek 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

111 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.37. 

112 Článek 1 Listiny základních práv a svobod. 

113 ŠÁMAL, Pavel. a kol, Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 3278. 

114 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 243. 

115 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2007 sp. zn. 11 Tdo 1426/2006. 
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jednal ve skutkovém omylu.116 Vzhledem k tomu, že podle posledních vědeckých zjištění na poli 

biologie a genetiky bylo zjištěno a potvrzeno, že biologické dělení na rasy je zastaralé, útok vedený 

pro odlišnou či stejnou rasu jiného byl měl být označován jako pro útok pro domnělou rasu jedince 

či skupiny.  

Objektivní stránka obsažená ve skutkové podstatě (ii) vyžaduje mimo jiné užití násilí ve shora 

popsané nenávistné pohnutce. Násilí může být vedeno proti osobě nebo proti věci. Násilí proti 

osobě je možné definovat jako použití fyzické síly proti člověku, přičemž není třeba, aby bylo 

způsobeno ublížení na zdraví. Může jít jak o útok proti fyzické integritě člověka, ale i o násilné 

omezení svobody nebo násilné zavlečení. V rámci posuzování užití násilí nelze v tomto případě 

aplikovat § 119 trestního zákoníku, násilí v této skutkové podstatě není prostředkem donucení.  

Dalším znakem objektivní stránky obsaženým ve skutkové podstatě (ii) je výhrůžka 

usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu ve shora popsané 

nenávistné pohnutce. Judikatura dovodila, že výhružka musí být způsobilá vyvolat u poškozeného 

důvodnou obavu z jejího uskutečnění, ačkoliv ve skutkové podstatě není tato povinnost explicitně 

stanovena (na rozdíl od § 353 a 354 trestního zákoníku).117 Pro posouzení takovéto výhružky je 

třeba brát v potaz nejen slovní obsah výroku, ale i chování pachatele a poškozeného v době 

události a jejich vztahy.118 Výhružka s nenávistnou pohnutkou může být projevena i 

konkludentně.119 Důvodnou obavou se rozumí vyšší stupeň tísnivého pocitu ze zla, kterým je 

vyhrožováno. Nicméně je třeba rozlišit vyhrožování od silných slov, u nichž o nic více nešlo.120 

V poslední skutkové podstatě (iii) je postiženo jednání, kdy se pachatel k takovému činu spolčí 

či srotí. Tato skutková podstata byla přidána novelou zákona č. 330/2011 Sb., avšak stále není 

s jistotou upřesněno, zda se vztahuje výlučně ke skutkové podstatě (ii)121, nebo i na skutkovou 

podstatu (i), jelikož daný odkaz se týká pouze trestní sazby § 353 odst. 2 trestního zákoníku, navíc 

dále odkazuje na „takový čin“, z čehož by bylo možné se domnívat, že směřuje i na první 

skutkovou podstatu (i). 

 

116 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 861, 862. 

117 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3281, 3282. 

118 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 3.1994 sp. zn. Tzn 57/93. 

119 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 4. 2010 sp. zn. 3 Tdo 1232/2009. 

120 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2006 sp.zn. 8 Tdo 1064/2006. 

121 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3282. 
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Samotná objektivní stránka skutkové podstaty (iii) je sice materiálně přípravou k trestnému 

činu, nicméně je postihována jako trestný čin dokonaný (předčasně dokonaný).122 Spolčení je 

možné definovat jak o dohodu alespoň dvou osob o tom, že spáchají i v neurčité podobě tento 

trestný čin. Dohoda může být uzavřená explicitně, ale i mlčky a jejím obsahem je dohoda na 

spolupachatelství, nebo případné budoucí organizátorství či pomoc. Naopak srocení je zpravidla 

již faktické spojení sil ke spáchání daného trestného činu. Není třeba explicitní dohody, jeho 

účastníkem může být o osoba, která se k němu beze slova přidá, ačkoliv ví o jeho účelu. Zpravidla 

se jedná o situaci, kdy skupina se skupina osob nachází v blízké fázi před spácháním daného 

trestného činu.123 

Ačkoliv jsou nenávistné trestné činy zaměřeny především vůči jednotlivcům či skupinám 

z důvodu jejich jinakosti, judikatura dovodila, že nenávistná pohnutka, pro níž byl veden daný 

útok, může směřovat i proti osobě (osobám), které jsou součástí stejné skupiny. Nejvyšší soud 

dovodil, že takový útok může být považován za nepřípustný nátlak směřující na to, aby poškozený 

změnil svou orientaci, případně aby byl vyčleněn z dané skupiny.124 

Pro správnou aplikaci tohoto trestného činu je třeba posoudit i případné vztahy s jinými 

trestnými činy. Skutkové podstaty dle § 352 odst. 1 a 353 trestního zákoníku jsou subsidiární vůči 

skutkové podstatě dle ustanovení § 352 odst. 2 trestního zákoníku. Uplatní se tedy v případě, kdy 

útok nebyl veden nenávistnou pohnutkou dle § 352 odst. 2 trestního zákoníku. Pokud však bylo 

v nenávistné pohnutce úmyslně druhému ublíženo na zdraví, bude se jednat o trestný čin ublížení 

na zdraví dle § 146 odst. 1, 2 písm. e) trestního zákoníku, v tomto případě souběh není možný. 

Pokud však šlo o užití násilí proti jednotlivci či skupině obyvatel a pouze některým z nich bylo 

ublíženo na zdraví, pak se bude jednat o jednočinný souběh těchto trestných činů. Dále je vyloučen 

jednočinný souběh trestného činu dle § 352 odst. 2 s trestným činem omezování svobody vyznání 

dle § 176 trestního zákoníku.125 

Výroky, které jsou způsobilé spadat pod tuto skutkovou podstatu, jsou například: „Černé 

tlamy, já vás vyhubím.“, „Všechny muslimáky střílet na potkání.“, „Narvu ti do zadku rozpálený 

železo, buzerante.“, (do komentářů na serveru Youtube k videoklipu protivietnamské písni 

 

122 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s.861, 862. 

123 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 284. 

124 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.11.1997 sp.zn. 2 Tzn 85/97. 

125 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3283. 
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rasistické skinheadské kapely): „Zpívaj mi z duše, jdu si vobout těžký boty a každej rákos ať se mi 

radši vyhne!“, „Každýmu náckovi, kterýho tu potkám, rozsekám hlavu bejzbolkou.“.126 

4.2.2 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 trestního zákoníku) 

Tento trestný čin je taktéž zařazen do X., dílu 5. trestního zákoníku. Jeho objektem je obdobně 

jako u předchozího popsaného trestného činu zájem na poklidném lidském soužití s důrazem 

kladeným na ochranu rovnosti lidi bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství, jazyka či politického 

přesvědčení. Ačkoliv jsou chráněné zájmy obdobné jako u násilí proti skupině obyvatelů nebo 

jednotlivci, tento trestný čin chrání před útoky odlišné povahy. Mimo jiné i tímto ustanovením je 

proveden závazek České republiky vyplívající z mezinárodních smluv, zejména z Úmluvy o 

odstranění všech forem rasové diskriminace.127 

Objektivní stránka spočívá v tom, že daný pachatel veřejně hanobí (i) některý národ, jeho 

jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo (ii) 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. 

Hanobení je možné definovat jako hrubě urážlivý projev, kterým dojde ke snížení vážnosti, 

potupení, zesměšnění jakéhokoliv národa, etnické skupiny či jiné skupiny obyvatel bez ohledu na 

to, jestli jsou obyvateli České republiky.128 Jedná se tedy o subjektivní hrubě znevažující projev 

učiněný slovem, písmem či obrazem nebo jiným způsobem. Tento projev musí být učiněn veřejně, 

tedy je spáchán obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo před nejméně třemi 

současně přítomnými osobami.129 Hanobením se nerozumí objektivně existující fakt vyvolávající 

negativní hodnocení (například o národu a jeho nedemokratické tradici nebo o primitivnosti jeho 

jazyku).130 Hanobení může vyplívat jak z obsahu projevu, ale i ze způsobu přednesu či jeho 

provedení. Může spočívat v tvrzením určitých účelově vybraných skutečností a záměrnému 

 

126 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 8. 

127 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3303. 

128 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 864, 865. 

129§ 117 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

130 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 865. 
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vyhýbání se jiným. Hrubě urážlivým projevem je i nadávka a nezáleží na tom, jaký ohlas má 

hanobící projev na veřejnosti.131 

Ochrana před hanobením národa, jeho jazyka, některou rasu nebo etnickou skupinu (i) je 

poskytována i jednotlivci, pokud jejich skutečný smysl směřuje vůči národu, jeho jazyku, rase 

nebo etnické skupině jako celku. Útok dle (ii) je motivován nenávistnou pohnutkou (na rozdíl od 

(i)), tedy pachatel jednal z nenávisti vůči jakékoliv skupině osob pro jejich skutečnou či domnělou 

rasu, etnicitu, národnost atd. Projevy nenávisti proti jiným skupinám nejsou trestním zákoníkem 

chráněny.132 Zde je znovu nutné podotknout, že ochrana proti útokům motivovaných sexuálním 

sebeurčením chráněny nejsou, a proto bylo by vhodně tento nedostatek napravit. 

Co do subjektivní stránky je vyžadován úmysl, zároveň musí být obsažena i pohnutka, jak bylo 

popsáno výše. Pachatelem může být kdokoliv (i právnická osoba) a stejně jako výše se může jednat 

o příslušníka stejné skupiny.133 

Trestní zákoník stanovuje i okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby. První takovou 

okolností je případ, kdy je takový čin spáchán nejméně se dvěma osobami. Tedy na takovém činu 

se aktivně podílejí ještě alespoň dvě další osoby, přičemž jejich míra podílu na jednání nemusí být 

vyrovnaná, musí být však při jednání současně přítomny. K tomu, aby bylo možné naplnit znaky 

kvalifikované skutkové podstaty, pachatel musí o dané součinnosti vědět, na druhou stranu další 

osoby nemusí navzájem vědět o své součinnosti s pachatelem. Osoby, které se účastní na takovém 

jednání, nemusí být trestně odpovědné. Taková spolupráce nemusí být nijak organizovaná, není 

nutné naplnit znaky organizované skupiny. Druhou takovou okolnosti je situace, kdy je takový čin 

spáchán tiskem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobným 

způsobem. 

Při posuzování tohoto trestného činu je nutné zvážit, zda jednání, které naplňuje znaky 

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či naplňuje znaky závažnějšího trestného činu 

založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dle § 403 

trestního zákoníku. Pokud by došlo k naplnění znaku závažnějšího trestného činu dle § 403, došlo 

by k faktické konsumpci ve vztahu k trestnému činu dle § 355 trestního zákoníku.134  

 

131 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3303. 

132 Tamtéž s. 3304. 

133 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 865 

134 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3304, 3305. 
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Výroky, které jsou způsobilé spadat pod tuto skutkovou podstatu, jsou například: „Černý 

kurvy, jen kradou a znásilňujou.“, „Cikánský zloději a paraziti.“, „Cikáni, místo aby makali, tak 

jen jebou a rozrůstaj se.“, „Žiďácký lichváři.“. Naopak následující výroky by samy o sobě pod 

tuto skutkovou podstatu nespadaly, jelikož nejsou směřovány proti daným specificky chráněným 

skupinám: „Úchylný buzeranti.“, „Špinavý anarchisti.“, „Smradlaví, zlodějský bezdomovci.“, 

„Zasraní Slávisti“.135 

4.2.3 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 

356 trestního zákoníku) 

Tento trestný čin, jako oba předchozí, je zařazen do hlavy X, dílu 5. Jak toto zařazení napovídá, 

objektem je řádné soužití mezi lidmi se zaměřením na ochranu rovnosti všech lidi a ochranu před 

diskriminací. I tímto trestným činem jsou naplňovány závazky z Úmluvy o odstranění všech forem 

rasové diskriminace. 

Objektivní stránka spočívá ve veřejném podněcování k (i) nenávisti k některému národu, 

etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod 

jejich příslušníků, nebo (ii) ve spolčení se či srocení se k takovému činu.  

Podněcování je možné definovat jako projev, jímž pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob 

nenávist k danému chráněnému okruhu osob. Takový projev může mít ústní či písemnou formu, 

může být proveden explicitně, nepřímo, ale i skrytě. Za takový projev lze považovat i sdělení 

v tisku, sdělovacích prostředcích či veřejně přístupné počítačové síti. Projev musí být učiněn 

veřejně. K tomu viz výše. Tento trestný čin je dokonán již projevem136, navíc dle nejnovější 

judikatury není třeba pro naplnění skutkové podstaty daného trestného činu, aby byla skutečně 

vyvolána nenávist, jelikož takový následek není obligatorním znakem jeho objektivní stránky.137 

Z výčtu jednotlivých skupin chráněných tímto trestným činem je zřejmé, že se jejich okruh 

rozšířil skupinu, která je popsána jako třída. Třída je chápána jako typ sociální vrstvy v rámci 

rozvrstvení společnosti. Jedná se o skupinu osob, která má v rámci obdobného společenského 

postavení podobný vztah k majetku, příjmům, životnímu stylu, autoritě, vzdělání atp. Všechny 

 

135 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 13. 

136 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3307, 3308. 

137 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2019 č.j. 6 Tdo 72/2019-19. 
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takto vymezené třídy mají dále své vnitřní dělení.138 Obecně je přijímána teorie, že společnost je 

dělena na třídy dle majetku, podílu na moci a prestiže. Rozdělit společnost dle majetku je vcelku 

jednoduché, problémy nastávají v určení podílu na moci a prestiže, kdy se dostáváme již do ryze 

subjektivního posouzení vlastního statusu ve společnosti. Je zjevné, že pojem třída je definován 

velice nejasně a pro účely trestního zákoníku by bylo třeba přesně definovat, jaké třídy jsou 

chráněny. Nejasná definice třídy je v rozporu se základní zásadou trestního práva nullum crimen 

sine lege certa. Jasnost, přesnost a určitost trestněprávní normy je základem pro právní jistotu a 

předvídatelnost práva, a tedy jedním z charakteristických rysů demokratického právního státu. 

Pojem třída tyto podmínky nesplňuje, a proto by bylo vhodné jej ze skutkové podstaty odstranit.139 

Dalším nejednoznačným pojmem této skutkové podstaty osob je „jiná skupina osob“. 

S přihlédnutím k dané skutkové podstatě je možné ji definovat jako soubor osob, které jsou 

spojeny sociálními nebo kulturními vztahy. Je zřejmé, že se může jednat o různorodé skupiny od 

širší rodiny, fanoušků jednoho sportovního klubu, a po příslušnost k určité stavovské skupině 

(šlechtický původ). U každé takové skupiny osob musí být prokázáno, že: (i) daný člověk je spojen 

s jinými prostřednictvím určitých zájmů, vazeb, vztahů; (ii) toto spojení ovlivňuje jeho jednání 

vůči příslušníkům dané skupiny; (iii) díky danému spojení je možné jej odlišit od všech ostatních 

lidi a skupin. Tato ochrana je poskytována všem druhům skupin a není rozhodné, zda jsou 

zakládány na členském principu či zda spojení vzniká pouze stejnými hodnotami a jednáním. Dále 

není rozhodné, zda je skupina organizovaná, či nikoliv.140 Domnívám se, stejně i jako jiní autoři141, 

že i takto nejednoznačně vymezený pojem v dané skutkové podstatě je v rozporu se zásadou 

nullum crimen sine lege certa. S ohledem na toto pojetí vyvstávají otázky, zda pod jinou skupinu 

osob je možné subsumovat LGBTQ skupiny nebo postižených osob, kterým se ochrany explicitně 

nedostává.  

Co do subjektivní stránky je vyžadován úmysl. Pachatelem může být právnická i fyzická 

osoba. Stejně tak jak vylo popsáno výše, pachatel může být ze stejné skupiny, na níž útočí.  

Ke srocení a spolčení se k takovému činu viz výše.  

Významná změna, jež byla provedena zákonem č. 134/2002 Sb., vtělila do skutkové podstaty 

§ 198a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dnes § 356 trestního 

 

138 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3308, 3309. 

139 HERCZEG, Jiří. K nové úpravě některých trestných činů z nenávisti. In: Trestní právo 3/2016, Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 

8, 9. 

140 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3309. 

141 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.46. 
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zákoníku) okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby, která vyplívala z unijních požadavků 

týkajících se společného boje proti rasismu a xenofobii. Jedná se o písm. b) daného paragrafu, 

který přísněji postihuje aktivní účast na činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá 

diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.  

Aktivní účast prostřednictvím daného trestného činu je možné definovat jako kvalifikovaný 

podíl na činnosti skupiny, sdružení nebo organizace. Pro naplnění znaků aktivní účasti nestačí, aby 

pachatel projevoval sympatie k dané skupině, organizaci či sdružení, nestačí ani skutečnost, že je 

pachatel členem bez kvalifikované podílu na činnosti.142 

Skupina je nejméně organizovaný soubor alespoň tří osob, které mají společné cíle. Nemusí 

být nijak organizována a její existence nemusí být delšího trvání. Organizace se vyznačuje vyšším 

stupněm organizovanosti, kdy alespoň tři osoby mají mezi sebe rozděleny úkoly, určitým 

způsobem koordinují svou činnosti, a proto efektivita její činnosti je vyšší než u skupiny. Sdružení 

má nejvyšší formu organizovanosti. Je řízeno skupinou osob, která má, obdobně jako u základní 

formy projevu sdružovacího práva, tedy spolku, stanovy, svou činnosti vyvíjí pravidelně a 

dlouhodobě. Dle zákona nejsou dovoleny spolky, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, 

politická nebo jiná páva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 

smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení a rozněcovat nenávist a nesnášenlivost a 

podporovat násilí.143 Je zjevné, že takový spolek by neměl být zapsán do veřejného rejstříku, pokud 

již vznikl, orgány veřejné moci by jej měly rozpustit. Všechny tyto soubory osob musí hlásat 

diskriminaci, násilí nebo rasovou, náboženskou nenávist. Ještě závažnějším projevem 

nenávistných myšlenek je hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka 

nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

Toto jednání postihováno závažnějším trestným činem dle § 403 trestního zákoníku.144 

Pro vztah s jiným ustanoveními trestního zákoníku je vždy nutné posoudit, zda veřejné 

podněcování dle § 356 nenaplňuje znaky závažnějšího trestného činu dle § 403 nebo 404 trestního 

zákoníku, v takovém případě by došlo k faktické konsumpci méně závažného trestného činu.145 

Jak již bylo zmíněno shora, páchání nenávistných trestných činů se přesunulo od 

extremistických skupin na jednotlivce, kteří v sobě cítí předsudečnou nenávist a projevují se 

 

142 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3310. 

143 § 145 zákona č. 88/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

144 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.48. 

145 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3312. 
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zejména v kyberprostoru. K tomuto relativně novému fenoménu se vyjádřil v roce 2019 Nejvyšší 

soud České republiky. 

Skutkově se jednalo o to, že obviněná na veřejně přístupné počítačové síti, konkrétně na 

Facebooku, prostřednictvím svého profilu okomentovala příspěvek, který se týkal kamionu, ve 

kterém se tísnily mezi nákladem rodiny migrantů. Obviněná tento příspěvek okomentovala: „a my 

na ně budeme platit… proč ty autobusy radši nezapálili…“. Z celkového kontextu věci bylo 

zřejmé, že měla na mysli zapálení autobusu včetně rodin migrantů. Na obviněnou byla podána 

obžaloba, jelikož v tomto skutku byl spatřován přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. 

Příslušný okresní soud postoupil projednání skutku na příslušný obecní úřad, neboť tento skutek 

byl posouzen jako přestupek. Statní zástupce napadl toto usnesení stížností, příslušný nadřízený 

soud ji zamítl. Proti tomuto zamítnutí podal nejvyšší státní zástupce dovolání ve smyslu § 265b 

odst. 1 písm. l) zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů („trestní řád“) 

Nejvyšší státní zástupce argumentoval tím, že obviněná zjevně projevila v mimořádně silné 

intenzitě nenávist ke skupině osob tím, že si přála její upálení a o dané skupině věděla pouze to, 

že jsou nelegálními migranty. Tím, že tuto mimořádně silnou nenávist projevila veřejně, ipso facto 

zamýšlela vzbudit nenávist i u jiných osob. Dále dovolatel poukázal na princip subsidiarity trestní 

represe, který podle judikatury stanovuje, že neuplatnění trestní odpovědnosti dle § 12 odst. 2 

trestního zákoníku může přicházet v úvahu pouze v případech zcela výjimečných. Okolnosti 

konkrétního případu by musely být zcela mimořádné a zákonodárcem při formulování skutkové 

podstaty nepředpokládatelné.  

Nejvyšší soud dovodil, že nalézací soud postoupil věc do přestupkového řízení na základě teze, 

že skutek má nízkou společenskou škodlivost (jeden skutek, neopakující se jednání, neprojevení 

úmyslu vyvolat skutečné zapálení autobusu, bez zvláštní pohnutky či cíle, obviněná bezúhonná, 

bez napojení na extremistické skupiny). Stížnostní soud navíc neshledal podmínky pro vyvození 

trestní odpovědnosti, jelikož dle jeho názoru nebyly naplněny znaky objektivní stránky (nebyla 

vyvolána nenávist).  

Existence skutečnostní, které ve prospěch obviněné užil nalézací soud, dle Nejvyššího soudu 

není nezbytnou podmínkou k naplnění formálních znaků daného přečinu a jejich absence 

neovlivňuje škodlivost skutku. Skutečnost, že nebyla zjištěna zvláštní pohnutka, taktéž neurčuje 

společenskou škodlivost skutku. Skutek obviněné se nevyznačuje takovými specifiky, aby bylo 

možné tvrdit, že jeho společenská škodlivost nedosahuje intenzity daného přečinu. Dále Nejvyšší 

soud dovodil, že argumentace stížnostního soudu není správná, jelikož znak „podněcuje“ v dané 
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skutkové podstatě neznamená, že je naplněn až poté, co je v jiném nenávist vzbuzena, jelikož to 

dikce daného trestného činu nepožaduje. Skutková podstata přečinu podněcování k nenávisti vůči 

skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 trestního zákoníku nevyžaduje 

pro své naplnění vyvolání nenávisti, neboť takový následek není obligatorním znakem jeho 

objektivní stránky. Na základě těchto důvodů zrušil předchozí rozhodnutí a přikázal, aby nalézací 

soud věc znovu projednal a rozhodl.146 

Dané usnesení Nejvyššího soudu je významné pro nynější situaci, kdy jsou nenávistné trestné 

činy páchány zejména v kyberprostoru, a to jednotlivci bez napojení na extremistické organizace 

a bez extremistického smýšlení. Nejvyšší soud dovodil, že i jeden příspěvek na sociální síti, pokud 

je z okolností zjevné, že je míněn vážně, daná osoba jej nehodlá zmírnit a vyjadřuje nenávist 

k určité skupině osob ve vysoké intenzitě, může založit trestní odpovědnost dané osoby a 

jednoznačně potvrdil existenci signifikantní společenské škodlivosti obdobných projevů. 

Domnívám se, že toto usnesení je významným základem pro boj proti předsudečné nenávisti, která 

překročí hranice a užije se na ní trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio.  

Dalším příkladem výroků, které by mohly spadat pod tuto skutkovou podstatu, je: „Že jsou 

cikáni necivilizovaná verbež, to víme všichni. Ale teď už s tím fakt musíme něco udělat.“, Stop 

teroru cikánských parazitů“, „Táhněte zpět do Asie, a to tak že ve spěchu, kopancem vám 

pomůžeme, Čechy patřej Čechům“, „Je třeba začít vytvářet domobrany, které nás ochrání před 

mu-slimáckými teroristy a znásilňovači“, „Upalil bych jak deti tak rodice všechno jsou to 

prizivnicky svine stejne z tech malejch zmrdu vyrostou teroristi.“.147 

4.3 Skutkové podstaty nenávistných trestných činů dle hlavy XIII 

Tyto trestné činy jsou zařazeny do hlavy XIII. trestního zákoníku, a tedy chrání zájmy týkající 

se klidného a mírového uspořádání společnosti. Jedná se jak o zásady mezinárodního společenství 

v otázkách genocidia, mučení, apartheidu, ale i zásady dotýkající se ochrany demokratického 

právního řádu, zákazu diskriminace, rozdmýchávání náboženské, rasové či třídní nenávisti. 

Skutkové podstaty jsou zpravidla zařazeny do českého právního řádu na základně závazků 

plynoucích z mezinárodních smluv. Jedná se zejména o Úmluvu o odstranění všech forem rasové 

 

146 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2019 č.j. 6 Tdo 72/2019-19. 

147 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 19. 
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diskriminace (viz výše).148 Tato a další mezinárodní smlouvy jsou následkem II. světové války, 

kdy se vítězné mocnosti snažily zabránit dalšímu páchání takových zločinů.149 Ačkoliv jsou níže 

popsané trestné činy označeny jako trestné činy proti lidskosti, uplynutím promlčecí doby trestní 

odpovědnost za jejich spáchání zaniká.150 

4.3.1 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 

403 trestního zákoníku) 

Tento trestný čin je zařazen do dílu 1 dané hlavy trestního zákoníku, jedná se tedy trestný čin 

proti lidskosti. Objektem je rovnost a důstojnost všech lidi a jejich ochrana v rámci útoků, které 

potlačují jejich práva a svobody a jsou motivovány rasovou, náboženskou, etnickou, národnostní, 

třídní či jinou odlišnost. 

Objektivní stránka spočívá v založení, podpoře či propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje 

k potlačení práv a svobod člověka (intenzivní zásah do základních lidských práv a svobod) nebo 

hlásá národnostní, rasovou, náboženskou, třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. 

Hnutí je možné definovat jako organizovanou (byt i relativně a částečně) skupinu alespoň tří 

osob, jejichž činnost směřuje k výše popsaným cílům. Nerozhoduje, zda se jedná o hnutí s právní 

osobností, které je zapsané ve veřejném rejstříku. Za takové hnutí je možné považovat i hnutí čistě 

neformální, bez sepsaných stanov, které o svou formalizaci ani neusiluje.151 V naprosté většině 

publikací není zmíněna možnost existence daného hnutí online v podobě například skupiny na 

veřejně dostupné počítačové síti (např. Facebook). Domnívám se, že takové hnutí může existovat 

i pouze virtuálně, a proto pokud splní zákonné požadavky, je možné za hnutí směřující k potlačení 

práv a svobod člověka označit i například na Facebooku založenou skupinu.  

V případě dokazování v trestním řízení není třeba, aby byla prokázána přesná organizační 

struktura a dělba moci mezi členy, stačí nastínit fungovaní a organizaci daného hnutí v základních 

obrysech.152 

 

148 JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. 

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019, s. 936, 937. 

149 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2961. 

150 § 35 trestního zákoníku. 

151 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 2970. 

152 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3499. 
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Významným požadavkem je však nutnost existence daného hnutí v době, kdy jej pachatel 

podporoval či propagoval. Známým příkladem je NSDAP v době nacistického Německa, která je 

již zanikla, ačkoliv v poválečné historii najdeme mnoho příkladů jiných hnutí, které se tím 

inspirovaly, nicméně všechna neonacistická hnutí nelze paušálně považovat za přímé 

následovníky hitlerovského nacismu. Jakákoliv pozitivní zmínka o hitlerovském Německu 

nemůže být považována za podporu a propagaci tohoto období a tohoto hnutí, pokud se jedná o 

skutečnosti obecně známé.153  

Společnost je chráněna pouze před existujícími hnutí, která se však mohou byť i jen inspirovat 

hnutím zaniklým a užívat jeho symboly a gesta.154 Propagaci prokazatelně zaniklého hnutí je 

možné dle okolností případu považovat za přípravu nebo pokus tohoto trestného činu, pokud 

pachatel měl za cíl založit nebo obnovit již zaniklé hnutí, nebo za trestný čin projevu sympatií 

k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku, případně za 

shora zmíněné trestné činy dle § 355 či 356.155 

V rámci dokazování skutečné existence hnutí není možné v obžalobě pouze odkázat na 

potvrzenou existenci hnutí na základě již jiného rozsudku. Z výsledků dokazování musí jasně 

vyplynout, zda konkrétní hnutí existuje a zda na dané historické myšlenky přímo navazuje, nebo 

zda samotné hlásá nenávistnou ideologii. Dále je nutné prokázat, zda obvinění o existenci takového 

hnutí ví, mají v úmyslu jej propagovat či podporovat a zda jejich činnost je způsobilá tato kritéria 

naplnit. Tato kritéria lze zjistit z ideového zaměření a konkrétní projevované činnosti. U trestných 

činů dle § 403, 404 a 405 trestního zákoníku nelze trestnou činnost pachatele dovozovat jen na 

základě úvah a domněnek a rezignovat na principy práva na spravedlivý proces, do něhož patří 

zejména právo na řádné objasnění věci.156 

Založením ve smyslu trestního zákoníku není formální proces registrace dle zákona 

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů, ale jakékoliv formální či neformální způsoby založení daného hnutí. Je možné si 

představit i založení daného hnutí na internetu.157 Je otázkou, zda za založení takového hnutí je 

možné považovat i založení skupiny na veřejně dostupné počítačové sítí (např. na Facebooku), 

pokud by dané hnutí směřovalo k cílům popsaným výše. Domnívám se, že hnutí ve virtuálním 

 

153 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2019, sp.zn. 8 Tdo 314/2019. 

154 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.74, 75. 

155 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3499, 3500. 

156 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2019, sp.zn. 8 Tdo 314/2019. 

157 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3499, s. 3500. 
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prostoru v sobě nese významnou společenskou nebezpečnost, není-li dokonce větší než u hnutí 

v reálném světě, protože dosah virtuálních hnutí může být daleko větší.  

Podpora takového hnutí může mít podobu faktické materiální podpory ve formě darování 

peněz, pořádání sbírek, tisku letáků, ale i vstupné z koncertů extremistických kapel, které jsou 

pořádány ve prospěch takového hnutí, nákup jejich tiskovin, pronájem sálu atp. Podpora může mít 

i podobu imateriální, a to ve formě náboru nových stoupenců hnutí, zveřejňování článků takového 

hnutí (i na internetu) atp. 

Propagace takového hnutí je snaha pachatele (přímo nebo prostřednictvím jiných osob) rozšířit 

povědomí o daném hnutí a šířit jeho ideologii mezi lidmi. Propagace může být prováděna přímo 

(veřejné hlásání cílů hnutí), ale i nepřímo ve formě knih, filmů, obrazů atp. Je však nutné rozlišovat 

mezi propagací a projevu sympatií k takovému hnutí dle § 404 trestního zákoníku. V rámci 

propagace musí úmysl pachatele směřovat k ovlivnění ostatních a k motivaci získat další 

stoupence. Trestní zákoník takovou podmínku nestanovuje u projevu sympatie, a tedy projev 

sympatie nemá za cíl získat nové stoupence takového hnutí.158 Podporovat a propagovat lze za 

výše uvedených podmínek i existující zahraniční hnutí.159 

Za výroky, který naplní znaky takové propagace (za splnění dalších nutných okolností), je 

možné považovat fráze „Evropo povstaň! a Odpor!“. Tato slova jsou přejatá z německé 

neonacistické scény a jsou odvozena ze skladby složené podpůrcem Adolfa Hitlera v době 

nacismu. Tato slova užívají neonacisté k vyjádření vzájemné evropské sounáležitosti.160 

Potlačení je nutné vnímat jako bránění, aby předmětné projevy byly svobodně vyjadřovány.161 

Při posuzování tohoto trestného činu je nutné přísně rozlišovat mezi hnutím a jeho ideologií a 

samotnou ideologií. Ačkoliv Ústavní soud dovozuje, že trestně právní zákaz podpory a propagace 

určitých ideologií, které svou doktrínou i praktickým postupem vylučovaly a vylučují šíření jiných 

ideologií, je nutný k ochraně základů státu162, pozdější judikatura Nejvyššího soudu dovodila, že 

podpora a propagace se musí týkat výlučně hnutí, nikoliv ideologie samotné.163 Z těchto důvodů 

je nutné přísně rozlišovat pojmy jako je například nacismus a fašismus. Nacismus je ideologie, 

která je výlučně spjata s působením politické strany NSDAP v Německu, zatímco fašismus je 

 

158 Tamtéž s. 3500, 3501. 

159 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.76. 

160 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2012, sp. zn. 7 Tdo 784/2012. 

161 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2019, sp.zn. 8 Tdo 314/2019. 

162 Nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. 9. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 5/92. 

163 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13.7.2004, sp.zn. 5 Tdo 563/2004. 
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obecně existující ideologie užitá různými hnutími ve světě. Dále samotný antisemitismus je 

ideologie, která byla součástí například nacismu, nicméně samotná podpora a propagace 

antisemitismu není trestná ve smyslu této skutkové podstaty.164 

Subjektivní stránka spočívá v úmyslu a pachatelem může být kdokoliv.165 Pro naplnění 

subjektivní stránky je třeba, aby pachatel byl základním způsobem seznámen s povahou hnutí, 

kterému vyjadřuje podporu či jej propaguje. Tedy je nutné, aby alespoň v obrysech věděl, že se 

jedná o hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, 

etnickou aj. zášť. Pachatel však nemusí být členem takového hnutí, ani není nutné, aby s hnutím 

byl bezprostředním kontaktu. Stačí, aby byl srozuměn s tím, že svou činností jedná ve prospěch 

daného hnutí.166¨ 

Okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby spočívají ve spáchání daného trestného činu (i) 

tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně 

účinným způsobem, (ii) jako člen organizované skupiny, (iii) jako voják, (iv) za stavu ohrožení 

státu nebo za válečného stavu.  

Spáchání daného trestného činu tiskem spočívá například ve vydání díla Adolfa Hitlera Mein 

Kampf. Nejvyšší soud k tomuto dovodil, že i pouhým vydáním takové knihy je možno spáchat 

daný trestný čin, nicméně je nutné prokázat, že jednání pachatele bylo spácháno v úmyslu 

(nepřímém i eventuálním) podporovat či propagovat dané hnutí a tím případně i ovlivňovat 

chování osob sdružených v takovém hnutí i stojících mimo ve smyslu získat je pro jeho šíření nebo 

prosazování myšlenek v knize obsažených.167 Nezbytným předpokladem je však to, aby 

předmětná publikace měla svůj vlastní potenciál vyvolávat nepříznivé trestněprávní následky.168 

Na existenci materiální stránky daného trestného činu nemá vliv to, že pachatel jednal v úmyslu 

vyvolat diskuzi v danému tématu.169 

Organizovanou skupinu lze definovat jako sdružení alespoň tří osob, které jsou trestně 

odpovědné a je mezi nimi provedena určitá dělba práce. Činnost takové skupiny se vyznačuje 

 

164 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.76, 77. 

165 § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

166 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3501. 

167 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.7.2002, sp.zn. 5 Tdo 337/2002. 

168 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.1.2019, sp.zn. 6 Tdo 1090/2018. 

169 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2012, sp.zn. 3 Tdo 475/2012. 
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plánovitostí, koordinovaností. Díky jisté míře organizace se zvyšuje pravděpodobnost dosažení 

účelu činnosti takové skupiny, a proto je zde vyšší míra společenské škodlivosti.170 

Vojákem pro účely tohoto trestného činu se rozumím voják v činné službě, voják mimo činnou 

službu, je-li ve stejnokroji, a válečný zajatec.171 Domnívám se, zákonodárce učinil správné 

rozhodnutí zařadit mezi okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby i vojáka. V minulosti se 

objevila v České republice i v zahraničí řada případů, kdy voják ve smyslu trestního zákoníku 

podporoval či propagoval daná hnutí.172173 Zdá se, že v některým případech existuje vzhledem 

k povaze činnosti vojáků určitý sklon k předsudečné nenávisti či k extremismu. Vzhledem 

k výcviku a výzbroji vojáka je taková potenciální činnost vysoce společensky nebezpečná.  

Stejně tak je významná společenská nebezpečnost spáchaní takového trestného činu za stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu. Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament na návrh vlády, 

pokud je bezprostředně ohrožena svrchovanost, demokratické základy nebo územní celistvost 

státu. Válečný stav vyhlašuje také Parlament, v případě, že je republika napadena nebo je-li třeba 

plnit závazky z mezinárodního práva. K naplnění znaků této okolnosti podmiňující užití vyšší 

trestní sazby postačí jak nedbalost, tak i úmysl.174 

Pokud příprava daného trestného činu směřuje k okolnostem dle odstavce 2, je trestná.175 

Co do vztahu k ostatním ustanovením je vyloučen jednočinný souběh s trestným činem dle § 

356 odst. 3 trestního zákoníku. Ačkoliv se může zdát, že se tyto skutkové podstaty překrývají, je 

nutné posuzovat smysl a účel konání pachatelů. Dle § 356 odst. 3 trestního zákoníku má pachatel 

za cíl hlásání diskriminace, rasové, etnické, náboženské aj. nenávisti, to pachatel trestného činu 

dle § 403 trestního zákoníku směřuje k podpoře a propagaci hnutí, které hlásá tuto nenávist. Pokud 

nebude prokázáno naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 403, je třeba dále posoudit, zda 

není naplněna skutková podstata dle § 355 či 356 trestního zákoníku. Tyto posledně jmenované 

trestné činy jsou k trestným činům dle § 403 a 404 ve vztahu faktické konsumpce. Dále je vyloučen 

jednočinný souběh s trestným činem dle § 404 trestního zákoníku.176 

 

170 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2971. 

171 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1282. 

172https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vojak-ktery-cvicil-neonacisty-ma-v-armade-skoncit-naridil-

ministr.A091105_184630_domaci_vel, online, [cit. 4.2.2020]. 

173https://www.lidovky.cz/svet/nacisticke-symboly-uctivali-i-v-dalsich-nemeckych-

kasarnach.A170506_144956_ln_zahranici_ELE, online, [cit. 4.2.2020]. 

174 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3503. 

175 Tamtéž, s. 3503. 

176 Tamtéž, s. 3503, 3504. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vojak-ktery-cvicil-neonacisty-ma-v-armade-skoncit-naridil-ministr.A091105_184630_domaci_vel
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vojak-ktery-cvicil-neonacisty-ma-v-armade-skoncit-naridil-ministr.A091105_184630_domaci_vel
https://www.lidovky.cz/svet/nacisticke-symboly-uctivali-i-v-dalsich-nemeckych-kasarnach.A170506_144956_ln_zahranici_ELE
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Příkladem výroku, který je způsobilý spadat pod tuto skutkovou podstatu, je: „Podpořte 

nacionální socialisty v boji za Pevnost Evropa! Buďte aktivní! Heil Hitler!“, „Bitva o Janov, to 

byly časy! Všichni NS hools v republice se tenkrát spojili proti cikánskýmu teroru. Něco podobnýho 

by chtělo zorganizovat znovu proti mu-slimákům.“.177 

4.3.2 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 trestního 

zákoníku) 

Objektem tohoto trestného činu je stejně jako u předcházejícího trestného činu rovnost 

v důstojnosti a právech a zákaz diskriminace.  

Objektivní stránka spočívá ve veřejném projevu sympatií k hnutí definovanému v § 403 odst. 1 

trestního zákoníku. Projev sympatií je možné definovat jako vyjádření pozitivního vztahu 

k danému hnutí, avšak bez úmyslu mu získávat stoupence a tím posilovat jeho pozici. Projev 

sympatie může spočívat v držení symbolů daného hnutí ve formě nášivek, tetování, nápisů na těle, 

oblečení, vytvoření díla na jeho oslavu, nacistického pozdravu atp. K takovému projevu musí dojít 

veřejně, k tomu viz výše.  

Co do subjektivní stránky je vyžadován úmysl a pachatelem může být jak fyzická, tak 

právnická osoba.178 K naplnění subjektivní stránky musí být prokázáno, že pachatel musel vědět, 

že svým jednáním vyjadřuje sympatie k hnutí tak, jak je popsáno výše. Je nutné podotknout, že ne 

každé použití např. nacistických symbolů je trestné. Pokud byla osoba vedena jiným záměrem, a 

to například měla za cíl protestovat proti politice státu, jiné sociální skupině či se jednalo o satiru, 

vědeckou, vzdělávací či kulturní činnost, pak nebude naplněna subjektivní stránka. Jedná se 

například o osobu, která použitím gesta vztyčené pravice vyjadřuje protest proti zásahu policie. 

Významnou otázkou je posuzování symbolů daného hnutí, zejména svastiky. Ačkoliv je 

v moderní době jednoznačně spojována s nacistickým Německem, jedná se o znamení vyskytující 

se v Evropě a zejména v Indii již několik tisíc let. Do II. světové války se v USA a v Evropě 

užívalo jako symbol energie a štěstí. Ačkoliv je v Indii svastika stále přítomna jako náboženský 

symbol, v západní kultuře je jednoznačně spojována s nacismem. Užití svastiky není automaticky 

trestným činem. Je třeba prokázat projev sympatie k danému existujícímu hnutí. V rámci trestního 

práva není možné přímo spojovat užití nacistických symbolů a propagaci či sympatie k nacismu. 

 

177 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 21. 

178 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2973, 2974. 
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Užití takové symbolu je však možné postihnout ve smyslu výtržnictví dle § 358, kdy se pachatel 

dopustí veřejně hrubé neslušnosti.  

Existují však i jiné symboly, které nemají přímou souvislost s například s neonacistickým 

hnutím jako jsou například keltské motivy, runy, čísla atp., které mají dvojí význam. Některé 

symboly by ani běžné obyvatelstvo s daným hnutím ani automaticky nespojovalo. Pro účely trestní 

odpovědnosti však postačí prokázání obecného povědomí pachatele, že daný symbol je součástí 

ideologie daného hnutí. Pachatel nemusí přesně znát jeho význam.179 

Evropský soud pro lidská práva se zabýval otázkou nošení rudé pěticípé hvězdy, což by 

teoreticky mohlo být subsumováno pod tento trestný čin. Soud však dovodil, že trestněprávní 

zákaz nošení takové hvězdy je porušením práva na svobodu projevu. Masové potlačování lidských 

práv v době komunismu zdiskreditovalo symbol rudé hvězdy. Nicméně tento symbol není výlučně 

spjatý právě s touto dobou, ale jedná se i o symbol mezinárodního dělnického hnutí. Rudá pěticípá 

hvězda je symbolem s více významy a plošný zákaz takového symbolu by mohl omezit svobodu 

projevu i v kontextu, kde by takový zákaz nebyl ospravedlnitelný. Omezení svobody projevu je 

legitimní pouze v případě, že existuje jasná, naléhavá a konkrétní společenská potřeba.180 

Příkladem výroků, které by mohli naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu, je: „Heil 

Hitler.“, „88“ (= kryptogram pro Heil Hitler), „Sieg Heil.“, „Kapela Zášť 88 pořád nejlepší na 

český scéně. Doporučuju!“ + link na videoklip kapely Zášť 88 na serveru Youtube.com.181 

4.3.3 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 trestního 

zákoníku) 

Právem chráněným zájmem prostřednictvím tohoto trestného činu je ochrana společnosti před 

popíráním, zpochybňováním, schvalování a ospravedlňováním genocidia. Cílem je tedy ochrana 

společnosti před relativizací hrůz spojených s genocidiem a jinými zločiny proti lidskosti a 

případně ochrana před jejich návratem a v konečném důsledku ochrana demokratického právního 

řádu.182 

 

179 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.111, 112. 

180 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8.7.2008 ve věci Attila Vajnai proti Maďarsku, č. 33629/06. 

181 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 24- 

182 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2975. 
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Objektivní stránka spočívá tedy ve veřejném popírání, zpochybňování, schvalování nebo ve 

snaze o ospravedlnění nacistického, komunistického či jiného genocidia nebo jiných zločinu 

nacistů a komunistů proti lidskosti.  

Popírání je možné definovat jako tvrzení, že se dané zločiny vůbec nestaly i přes to, že byly 

prokázány a uznány pravomocnými rozsudky mezinárodních či národních tribunálů.183 Jiná 

definice není tak formalistická a tvrdí, že k popírání dojde, pokud bude pachatel tvrdit, že nedošlo 

k určitým historickým událostem, o nichž není pochyb a které naplňuji znaky genocidia či zločinů 

proti lidskosti dle mezinárodního práva.184 Dovoluji si spíše souhlasit s materiální definicí 

popírání, jelikož činnost mezinárodních či národních tribunálů může být v některých případech 

zpolitizovaná a pravomocný rozsudek nemusí být nikdy vydán (příkladem je genocida Arménů, 

kterou Turecko dodnes popírá). 

Zpochybňováním se rozumí relativizování závažnosti, zlehčování, tvrzení, že k daným 

událostem došlo, ale ne v takovém rozsahu atp. Mělo by se však jednat o hrubé zpochybňování, 

tedy zpochybňování podstatných otázek genocidia či zločinů proti lidskosti.185 Příkladem může 

být sice souhlas s existencí nacistických koncentračních táborů, avšak s tvrzením, že v nich nebyly 

tak hrozivé podmínky, nejednalo se o vyhlazovací tábory a počet obětí byl minimální. 

Za schvalování se považuje vyjádření souhlasu s genocidiem či se zločiny proti lidskosti. 

Judikatura dovodila, že se může jednat za konkrétních okolností i o užití nacistického pozdravu 

„Heil Hitler“. 

Za ospravedlňování je možné považovat snahu o neobjektivní vyzdvihování průvodních jevů 

za účelem zmírnit jejich závažnost. Konkrétně se jedná o tvrzení, že protistrana se dopouštěla 

stejných zločinů, že takové zločiny byly nutné, nevyhnutelné, že se jim nedalo zabránit, že 

vyplynuly z aktuální situace atp.186 

Genocidium definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinů genocidia. Jedná se o kterýkoliv 

z níže uvedených činů spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, 

etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové 

skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; 

c) úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její 

 

183 Tamtéž s. 2975. 

184 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3509. 

185 Tamtéž, s. 3509. 

186 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 2975. 



 

 

47 

 

úplně nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo 

rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. Trestáno není jenom genocidium 

samotné, ale i spolčení k jeho páchání, přímé a veřejné podněcování k němu, pokus o jeho spáchání 

či účastenství na něm.187 

Zločiny proti lidskosti lze definovat jako například vražda, vyhlazování, zotročování, 

deportace a jiné nelidské činy spáchané na civilním obyvatelstvu či perzekuce z politických, 

náboženských či rasových důvodů, a to pokud jsou spáchány v rámci jakéhokoliv zločinu proti 

míru, válečného zločinu. Dále se jedná o vyhnání obyvatelstva z půdy, kterou má v držbě 

prostřednictvím ozbrojeného útlaku, okupací či nelidských činů v rámci apartheidu. Není brán 

zřetel na to, zda by nešlo o porušení práva země, ve kterém byly spáchány.188 

Obecně uznávaným genocidiem či zločiny proti lidskosti jsou zločiny nacistického Německa, 

uměle vyvolaný hladomor na Ukrajině, zločiny Rudých Khmerů v Kambodže, genocidium ve 

Rwandě či zločiny v bývalé Jugoslávii.189 Dále se jedná o genocidu Arménů, ačkoliv je z Turecké 

strany oficiálně odmítána190 V našem prostředí se stále vede debata, zda lze považovat zločiny 

komunismu zejména v 50. letech jako genocidium či zločiny proti lidskosti. Domnívám se však, 

že se vede nejistá debata jen proto, že se česká společnost dosud nevyrovnala se svou vlastní 

historií. Zločiny komunismu stále nejsou pro širokou společnost brány na roveň zločinů nacismu. 

Právě nejzávažnější zločiny komunismu (zejména v 50. letech) by měly být postaveny na roveň 

ostatních zločinů proti lidskosti. 

Co do subjektivní stránky je vyžadován úmysl a pachatelem může být jak fyzická, tak i 

právnická osoba. Popírat, schvalovat, zpochybňovat či ospravedlňovat lze pouze skutečně nastalé 

historické události, a tedy pachatel musí vědět, nebo je alespoň srozuměn s nepravdivostí svých 

tvrzení. Činit tak z nevědomosti není trestné. 

Souběh s trestnými činy dle § 403 a 404 není vyloučen.191 

K tomuto trestnému činu se váže několik významných rozhodnutích Evropské komise pro 

lidská práva. Tato dovodila, že lidské utrpení prožité v Osvětimi není pouze součástí historické 

vědy, ale přeživší a jejich potomci mají právo na ochranu své důstojnosti a památky svých předků. 

 

187 Článek 2 a 3 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 32/1955 Sb., o Úmluvě o zabránění a trestání zločinů genocidia. 

188 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3508. 

189 Tamtéž s. 3508, 3509. 

190 https://plus.rozhlas.cz/armenska-genocida-paralyzuje-vztahy-mezi-turky-a-armeny-spolecna-hranice-je-7612483, online, [cit. 

4.2.2020]. 

191 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3509, 3510. 

https://plus.rozhlas.cz/armenska-genocida-paralyzuje-vztahy-mezi-turky-a-armeny-spolecna-hranice-je-7612483
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Existence holocaustu je nepopiratelných faktem, předmětem vážného historického bádání může 

být určení počtu obětí, nikoliv popírání nebo bagatelizování. Dále že tvrzení o neexistenci 

plynových komor je v rozporu s Úmluvou, zejména se základními hodnotami jako je spravedlnost, 

mír a dále toto tvrzení svědčí o rasové a náboženské diskriminaci. Veřejný zájem společnosti na 

předcházení trestným činům, které by byly vyvolány v důsledku podněcování nenávisti k Židům 

a požadavek na ochranu jejich práv, převažuje nad svobodou projevu týkajících se popírání 

holocaustu.192 

V poslední době rezonovalo v médiích jednání bývalého tajemníka strany Svoboda a přímá 

demokracie-Tomio Okamura. Na něj byla podána obžaloba pro přečiny podněcování k nenávisti 

proti skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1 trestního zákoníku a 

popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku. 

Tajemník v restauraci Poslanecké sněmovny vykřikoval: „buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by 

se střílet hned po narození“ a dále uvedl, „buzeranti, Židi a Cigoši, všichni do plynu“. Soud 

dovodil, že nelidské zločiny nacistického režimu včetně plánovitého masového vyhlazování platí 

v celé Evropě jako všeobecné známé historické zkušenosti, a až na malou skupinu nejsou nikým 

zpochybňovány. A proto bývalý tajemník pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 

jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let společně s peněžitým trestem 

v celkové výměře 70.000 Kč.193 

Dalšími příklady, které jsou způsobilé naplnit znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, 

jsou: „Holokaust nebyl, ale bude.“, „Šest milionů zlikvidovaných Židů je mýtus, lež.“, „Žádná 

genocida cikánů nebyla, většina stejně zemřela na tyfus.“, „Lety nebyl žádný koncentrák, cikáni se 

tam měli dobře.“, „Hitler dobře věděl, jak na cikány a Židy.“, „Židi si nic jiného než plyn 

nezasloužili.“, „Nacisti nedělali nic horšího než Sověti, bolševický koncentráky byly ještě daleko 

horší.“.194 

 

192 Tamtéž, s. 3510. 

193 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.9.2019, č.j. 67 To 226/2019. 

194 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s 26. 
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5 Právní úprava trestných činů z nenávisti ve Spojených státech amerických 

5.1 Svoboda projevu v USA 

Pokud budeme srovnávat pojetí trestných činů z nenávisti, je třeba rozlišit základní 

myšlenkové koncepce vyplývající z tradice kontinentální kultury a koncepci, která se vytvořila ve 

Spojených státech. V USA je nutné přísně rozlišovat „hate speech“, tedy nenávistný projev a 

„hate crime“, tedy zločin z nenávisti. Ačkoliv by se z našeho i evropského pohledu mohlo zdát, 

že oba tyto pojmy spadají do oblasti nenávistných trestných činů, opak je pravdou. Americká 

právní kultura hate speech kriminalizuje jen za splnění přísných podmínek, které budou rozvedeny 

níže.  

Základem svobody projevu ve Spojených státech je První dodatek k americké ústavě, který 

stanovuje, že „Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by 

zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující 

svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům 

žádosti o nápravu křivd.“ Ačkoliv je toto ustanovení relativně strohé, gramatickým výkladem 

dojdeme k tomu, že pouze Kongres, federální vláda, nesmí vydávat zákony omezující svobodu 

projevu. Tento výklad byl překonán až v roce 1925, kdy Nejvyšší soud dovodil že toto omezení 

veřejné moci platí i na jednotlivé státy federace.195 

Dnešní svoboda projevu ve v USA stojí na teorii trhu myšlenek. Podle této teorie je svoboda 

projevu základním principem politicky svobodné společnosti. Základní tezí je, že nejvyššího dobra 

se dosáhne nejlépe svobodným obchodem s myšlenkami a že nejlepším testem pravdy je její 

schopnost být přijatou v soutěži myšlenek na trhu. Pokud jsou lidé odvážní, sebevědomí a jsou 

schopni argumentovat, pak nemůže být žádný projev tak nebezpečný, že vytvoří natolik 

bezprostřední hrozbu uskutečnění zla.196 „Jestliže v dlouhodobé perspektivě je víra v diktaturu 

proletariátu osudem určena k tomu, aby byla přijata dominantními silami společnosti, pak z 

principu svobody projevu plyne jediné – že tato víra má dostat šanci a volný průchod.“197 

Ronald Dworkin na téma publikace dánského komiksu urážející muslimy dovodil, že svoboda 

projevu nemůže mít meze a že nemusí být vyvážená v rámci ctnostní vyplývajících z moderního 

multikulturalismu. Svoboda projevu není pouze zvláštním znakem západní kultury, která by mohla 

 

195 HART, Jan. Svoboda projevu v USA a v Evropě. In: Právní rozhledy 1/2002, s. 28. 

196 Tamtéž, s. 28. 

197 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 8. června 1925 ve věci Gitlow v. New York, č. 268 U.S. 652. 
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být omezena mírou úcty k jiným kulturám, které ji odmítají. Svoboda projevu je podmínkou 

legitimní vlády. Pokud zákony a politické činy nebyly přijaty demokratickým procesem, pak 

nejsou legitimní. Demokratický proces zahrnuje právě i možnost kohokoliv vyjádřit své 

přesvědčení. V demokracii nikdo nemůže požadovat, aby nebyl urážen či slovně napadán, a to 

zejména ve státech, které se snaží dosáhnout mezirasové spravedlnosti. Pokud menšiny chtějí být 

chráněny před ekonomickou či právní diskriminací, pak musí být schopny přijmout a tolerovat 

jakoukoliv kritiku od těch, kteří jsou proti. Vyjádření se k dané věci umožňuje tuto politiku 

legitimizovat. Pokud se mají rasisté podrobit rozhodnutí většiny, pak musejí mít právo vyjádřit své 

názory tak, abychom po nich mohli požadovat, aby rozhodnutí většiny tolerovaly. Příkladem 

omezování svobody slova je trestání popíraní holokaustu a dalších, které by měly být podle 

Dworkina zrušeny.198 Takto definovaná svoboda slova velmi dobře vystihuje principy posuzování 

jednotlivých případů nenávistných projevů v rámci rozhodování Nejvyššího soudu, jak bude 

uvedeno níže.  

Ve Spojených státech je právo na svobodu projevu pojímáno velmi široce. Nejvyšší soud USA 

dovodil, že toto právo konkrétně zahrnuje například projevy symbolické (spálení vlajky za účelem 

protestu), přispívání na politické kampaně, nošení černých pásek vyjadřujících protest proti válce, 

užívat expresivní a urážlivé projevy za účelem sdělení politických myšlenek atp. Naopak právo na 

svobodu projevu nechrání projevy, které by mohly ohrozit ostatní (výkřiky požár v zaplněném 

divadle), vytváření a distribuování obscénních materiálů. Dále nechrání studenty v případě 

obhajování zneužívání drog v rámci školou sponzorovaných akcích atp.199 

5.2  Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu USA 

Nejvyšší soud USA má nejen výsadní postavení v rámci soudní soustavy Spojených států, ale 

zejména v otázkách výkladu ústavy hraje významnou roli pro systém obecného práva. Jeho 

rozhodnutí v této oblasti má precedenční charakter pro výklad posuzovaného pravidla, tedy 

všechny soudy v zemi jsou vázány těmito precedenty, pokud jsou relevantní pro dané skutkové 

okolnosti. A je to pouze Nejvyšší soud USA, který může zrušit svůj předchozí precedent v dané 

věci a rozhodnout jinak. Tato činnost Nejvyššího soudu USA je významná pro stanovování mezí 

 

198 https://www.theguardian.com/world/2006/feb/14/muhammadcartoons.comment, online, [cit. 7.2.2020]. 

199 https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/what-

does, online, [cit. 8.2.2020]. 

https://www.theguardian.com/world/2006/feb/14/muhammadcartoons.comment
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/what-does
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/what-does
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svobody slova a dalších ústavních principů, protože některé z nich jsou stanoveny relativně 

abstraktně.200 

Judikatura týkající se hate speech zpravidla reaguje na zákony potírající zločiny z nenávisti a 

posuzuje je ve světle výše zmíněného Prvního dodatku. Na níže uvedených rozsudcích lze nejlépe 

rozpoznat rozdíl mezi koncepcí svobody slova a pro účely této práce potírání nenávistných projevů 

a případně jejich trestání.  

5.2.1 Chaplinsky v. New Hampsire (bojovná slova) 

Skutkové okolnosti případu jsou následující. Walter Chaplinsky jako člen náboženské sekty 

Svědci Jehovovi rozdával na ulici náboženské letáky. Jeho aktivity pobudily okolní dav, který se 

kolem něj začal shromažďovat. Chaplinsky byl varován vedoucím místní policie, že jeho jednání 

narušuje veřejný pořádek (i přes jeho právo na svobodu projevu). Následně Chaplinsky verbálně 

zaútočil na šéfa místní policie, s tím, že je „Bohem zatracenej vyděrač“ a „zatracenej fašista“ a že 

„celá vládní moc jsou fašisté a jejich agenti“. Za toto byl odsouzen na základě zákona, který 

zakazoval pronášení urážlivých a obtěžujících slov či nazývání někoho urážlivými či posměšnými 

výrazy na veřejném místě. 

Nejvyšší soud USA dovodil, že tato bojovná slova (projevy, které mohou vyvolat bezpráví či 

křivdu či projevy, které mohou vyvolat násilnou reakci či bezprostřední narušení veřejného 

pořádku) nejsou chráněna ústavou, jelikož by mohla vyvolat odvetnou reakci osoby, proti níž jsou 

tato slova směřována, a tedy mohlo by kvůli nim dojít k narušení veřejného pořádku. Obscénnost, 

hanobení a bojovná slova nejsou nikdy chráněna ústavou.201 Soud konstatoval, že tyto projevy 

nejsou chráněny Prvním dodatkem, protože ani nepřispívají k vyjádření myšlenek, ani nepřispívají 

k hledání pravdy.202 

Význam tohoto rozhodnutí spočívá v tom, že pachatelé zločinů z nenávisti, kteří užijí hanlivé 

či rasistické výrazy, se nemohou dovolávat svobody slova a tyto projevy lze užít v rámci 

posuzování pachatelova motivu.203 

 

200 Extremistické projevy a jejich současné místo podle Ústavy USA, Ministerstvo vnitra, dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D, online, [cit. 15.2.2020]. 

201 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 205,206. 

202 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 9.3.1942 ve věci Chaplinsky v. State of New Hampsire, č. 315 U.S. 568. 

203 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 206. 

https://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
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5.2.2 Brandenburg v. Ohio (přípustnost nenávistných projevů) 

Toto dosud nejvýznamnější rozhodnutí na poli nenávistných projevů skutkově spočívalo 

v tom, že Clarence Brandenburg, vůdce místní pobočky Ku Klux Klanu, byl odsouzen k 10 letům 

vězení, a to na základě zákona státu Ohio, který zakazoval obhajobu zločinu, sabotáže, násilí, 

terorismu jako metodě k politickým a ekonomickým reformám. Brandenburg pronesl na schůzi 

Ku Klux Klanu: „Dnes na schůzi máme relativně málo členů, nicméně ve státě Ohio jich máme 

stovky. Klan má více členů než jakákoliv organizace v Ohiu. Nejsme mstivá organizace, ale pokud 

Prezident, Kongres, Nejvyšší soud bude pokračovat v potlačování bílé, kavkazské rasy, je možné, 

že nějakou mstu budeme muset podniknout. 4. července pochodujeme na Kongres, bude nás 400 

tisíc…“ dále dodal, že: „Osobně věřím, že negr by měl být vrácen do Afriky a Žid do Izraele.“. 

Celý sjezd byl natočen pozvanou televizní stanicí, která zachytila lidi v kápích, někteří drželi 

zbraně, sám Brandenburg zbraň nedržel. Dále bylo zachyceno, jak členové Ku Klux Klanu zapálili 

dřevěný kříž a vykřikovali: „pohřběte ty negry!“. 

Nejvyšší soud USA dovodil, že stát může zakázat obhajování idejí týkající se použití síly nebo 

porušení práva jen pokud tato obhajoba je zaměřena na vyvolání či provedení bezprostředního 

protiprávního činu a je pravděpodobné, že tyto ideje daný protiprávní čin vyvolají či vyprodukují. 

Nejvyšší soud USA tedy pro tyto nenávistné projevy vytvořil tzv. „Brandenburg test“. Test tedy 

spočívá v tom, že stát může potírat pouze ty projevy, které (i) jsou zaměřeny na bezprostřední 

vyvolání či provedení protiprávního činu, a zároveň (ii) je pravděpodobné, že projev takový 

protiprávní čin vyvolá. Nejvyšší soud USA dále dovodil, že je třeba přísně rozlišovat teoretické 

učení o správnosti užití síly a násilí a přípravu a podněcování skupiny lidí na bezprostřední 

provedení takového protiprávního činu. 

Na základě těchto závěrů byl Brandenburg osvobozen, protože zákony státu Ohio 

nerozlišovaly mezi pouhým projevem a podněcováním k bezprostřednímu násilí a zákon byl 

označen za neústavní.204 

Domnívám se, že toto rozhodnutí samo o sobě způsobuje kontroverze. Z pohledu evropského 

přístupu zjevně poskytuje ochranu naprosté většině nenávistných projevů, které by v kontinentální 

právní kultuře byly postihovány. Obecně je možné namítat, že pokud mají být postihovány pouze 

projevy, které podněcují bezprostřednímu páchání trestného činu, tak je velmi často již pozdě na 

možné předejití trestné činnosti. Navíc každý reaguje na nenávistné projevy obhajující násilí různě 

 

204 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 9.6.1969 ve věci Brandenburg v. Ohio, č. 395 U.S. 444. 
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a i když by se nemuselo jednat o přímé podněcování (může se jednat materiálně o podněcování, či 

projev nemusí směřovat vůbec k podněcování), někdo si z něj může vzít příklad. Takový přístup 

je v rozporu s tuzemským principem rovnosti v důstojnosti a právech, který je zaručen Listinou 

základních práv a svobod. Osoby, které jsou terčem nenávistného projevu, mohou pociťovat újmu 

z toho, že vůči nim jiná osoba vede nenávistné útoky, byť i jen ve verbální podobě a na dálku. Po 

hrůzách II. světové války, genocidách a zločinech v lidskosti zejména ve 20. století společnost 

nemůže zůstat neutrální v případech, kdy dochází k nesnášenlivosti, vylučování ze společnosti a 

diskriminaci. V některých případech musí stát zasáhnout a zajistit rovné postavení všech bez 

rozdílu. Sama Listina základních práv a svobod není neutrální, ale představuje základní hodnotové 

nastavení státu. Společnost a stát by neměla rozlišovat lidi podle toho, zda pochází z minority a 

minorita není povinna snášet útoky jen proto, aby ji většina přijala a zajistila jim rovné zacházení. 

Povinnost snášet tyto útoky ze samotné podstaty popírá princip rovného zacházení. Naprostou 

rozdílnost přístupu mezi Spojenými státy a tuzemskou právní úpravou dokládá shora zmiňované 

usnesení Nejvyššího soudu ČR, které dovozuje, že k naplnění znaků podněcování k nenávisti není 

nutné, aby byla nenávist skutečně vzbuzena. Tuzemský koncept obranyschopné demokracie není 

v pojetí právního řádu USA obsažen. Náš právní řád nestojí na myšlence, že díky volnému a 

neregulovanému přísunu myšlenek se pravda projeví nejlépe. S rozmachem internetu a sociálních 

sítí se zdá, že se nejvíce projeví názor toho, kdo má největší dosah a kontroluje informace. Bez 

ohledu na to, zda se jedná o pravdu či fakta.  

5.2.3 Virginia v. Black (úmysl zastrašit) 

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud zformuloval druhou výjimku, která umožňuje trestat 

nenávistné projevy. Podle zákona ve státě Virginie bylo nezákonné, aby skupina osob či osoba 

s úmyslem zastrašit pálila nebo vyvolávala pálení kříže na cizím pozemku či veřejném 

prostranství. Zákon dále stanovoval, že takové pálení kříže bude evidentním důkazem úmyslu 

zastrašit. Barry Black se zúčastnil shromáždění Ku Klux Klanu, které mimo jiné na konci 

shromáždění zapálilo velký kříž. V té chvíli přijela policie a Blacka zatkla. Otázka Nevyššího 

soudu USA byla následující: „Porušuje daný zákon, který zakazuje pálení kříže s úmyslem 

zastrašit, První dodatek?“.  

Nejvyšší soud USA dovodil, že sice zákon nemůže stavit, že pálení kříže je automaticky 

evidentním důkazem úmyslu zastrašit, avšak projev ve formě pálení kříže s úmyslem zastrašit je 

možné postihovat. Nejvyšší soud USA dovodil, že se jedná o opravdovou hrozbu, tedy takové 

prohlášení, které obsahují vážně míněný úmysl dopustit se násilí. Mluvčí nemusí mít úmysl svou 
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hrozbu splnit. První dodatek se nevztahuje na takové zastrašování, které v sobě obsahuje 

opravdovou hrozbu, kterou mluvčí směřuje vůči skupině osob či pouze jen vůči jednotlivci 

s úmyslem vyvolat v oběti strach ze smrti či ublížení na zdraví.205 

Na rozdíl od předešlého rozhodnutí ve věci Brandenburg Nejvyšší soud USA nezformuloval 

konkrétní test na rozpoznání opravdově hrozby s úmyslem zastrašit. Nižší soudy však takový test 

vytvořily. Ke splnění testu je nutné aby, (i) osoba mluvila či se výmluvně chovala a při tom chtěla, 

aby byl její projev vnímán jako pohrůžka protiprávním jednáním, čím vyvolá v adresátu strach 

z újmy na životě či na zdraví, a zároveň (ii) průměrný člověk by za daných okolností vykládal 

tento projev jako sdělení vážného úmyslu spáchat protiprávní jednání vůči adresátovi. Z daného 

testu vyplývá, že se vztahuje na projevy, které mají konkrétní adresáty, vůči nimž projev směřuje. 

Na rozdíl od testu ve věci Brandenburg, který se týká třetích osob v širším slova smyslu.206 

5.2.4  Reno v. ACLU (svoboda projevu na internetu) 

V tomto rozhodnutí se Nejvyšší soud USA vypořádal s otázkou svobody projevu na internetu. 

Skupina žalobců napadla zákon o slušnosti komunikace („Communication Decency Act“). Tento 

zákon, jehož cílem je chránit nezletilé před nevhodným internetovým materiálem, kriminalizoval 

úmyslný přenos „obscénních nebo neslušných“ zpráv, jakož i přenos informací, které zobrazují 

nebo popisují „sexuální nebo vylučovací činnosti nebo orgány“ způsobem, který komunita 

považuje za „urážlivou“. 

Nejvyšší soud USA dovodil, že internet má nejvyšší stupeň ochrany dle Prvního dodatku a že 

internet je vhodný pro levnou komunikaci každého druhu. Nejvyšší soud také dovodil, že 

poskytovatelé internetových služeb nejsou odpovědni za takové projevy na svých serverech.207 

5.2.5 R.A.V. v město St. Paul (omezení svobody projevu musí být obsahově neutrální) 

Skutkově se jednalo o tom, že několik mladistvých smontovalo jednoduchý kříž a pak jej 

zapálili na oplocené zahradě černošské rodiny. Dotyční byly odviněni na základě zákona o 

trestných činech motivovaných předsudky („Bias-Motivated Crime Ordinance“), který stanovuje, 

že ten, kdo umístí na veřejnosti nebo na soukromý pozemek symbol či předmět (včetně nacistické 

 

205 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 7.4.2003 ve věci Virginia v. Black, č. 538 U.S. 343. 

206Extremistické projevy a jejich současné místo podle Ústavy USA, Ministerstvo vnitra, dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D, online, [cit. 15.2.2020]. 

207 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 26.6.1997 ve věci Reno v. ACLU, č. 521 U.S. 844. 

https://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
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svastiky či hořícího kříže), o kterém je všeobecné známo, že vzbuzuje hněv a strach na základě 

rasy, barvy pleti, přesvědčení, vyznání, pohlaví, tak se dopustí méně závažného trestného činu.  

Nejvyšší soud USA dovodil, že takto formulovaný zákon je protiústavní, jelikož omezení 

svobody projevu musí být obsahově neutrální. Zákonodárce nemůže zakázat pouze některé 

projevy a jiné povolovat, protože by se tak dopouštěl jejich posuzování, a to z povahy věci již 

popírá neutralitu. Ukládat speciální omezení jen proto, že vyjadřují své názory na základě rasy, 

barvy pleti, vyznání atp., a zároveň umožňovat projevovat názory v odlišných věcech je 

nepřípustné. Dle Nejvyššího soudu USA je protiústavní, postihovat osoby jen proto, že vyjádří své 

negativní postoje vůči jiným na základě rasy, náboženství, barvy pleti či pohlaví. Není možné 

rozlišovat projevy dle adresáta a sankcionovat negativní projevy vůči Asiatům, ale nesankcionovat 

negativní projevy vůči homosexuálům, kteří chráněni nejsou. Nejvyšší soud dále dovodil, že není 

možné selektivně omezovat svobodu projevu a ospravedlňovat to zájmem na udržení veřejného 

pořádku a bezpečnosti před nenávistnými útoky.208 

Následkem tohoto rozhodnutí bylo nutné upravit všechny zákony týkající se zločinů 

z nenávisti tak, aby byly obsahově neutrální a netrestaly přesvědčení, pro které byl trestný čin 

veden.209 

Domnívám se, že posouzení, zda pachatel jednal v přesvědčení například rasové nadřazenosti 

či náboženské nesnášenlivosti je významné pro celkové objasnění trestného činu. Jednání 

pachatele v nenávistném předsudku představuje signifikantní společenskou nebezpečnost a není 

náhodou, že v rámci kolektivní evropské historické zkušenosti jsou projevy vedené nenávistným 

přesvědčením postihovány. Nenávistný motiv trestného činu představuje kvalitativně odlišný 

přístup a motivaci k jeho spáchání útoky směřující na jinakost a je jej třeba posuzovat se zřetelem 

k tomuto a vyvodit z toho důsledky. Pokud by tyto projevy nebyly specificky posuzovány, stát by 

začal opomíjet významné společenské tendence, které by mohly potenciálně může vést až 

k popření fungujícího demokratického právního státu.  

5.2.6 Wisconsin v. Mitchell (zostření trestu při zločinu z nenávisti) 

Tento jeden z nejvýznamnějších rozsudků Nejvyššího soudu USA v otázkách zločinů 

z nenávisti stojí skutkově na tom, že se skupina černošských mladíků po tom, co viděla film Hořící 

Mississippi, který vyobrazoval násilí na americkém jihu na černošské populaci, dohodla na tom, 

 

208 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 4.12.1991 ve věci R.A.V. v. St. Paul, č. 505 U.S. 377. 

209 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 209. 



 

 

56 

 

že napadne někoho z bílé populace. Skupina napadla mladého bělošského chlapce, zbili jej a 

chlapec zůstal několik dní v kómatu. Mitchell byl odsouzen a délka jeho trestu byla zvýšena na 

základě toho, že soud dovodil, že si vybral oběť na základě rasy. Mitchell napadl toto zpřísnění a 

tvrdil, že je protiústavní, jelikož podle něj byl zpřísněn pouze na základě jeho smýšlení a jeho 

smýšlení chrání První dodatek.  

Nejvyšší soud USA jednomyslně rozhodnul, že se nejedná o porušení Prvního dodatku, protože 

zákon trestal přímo daný zločin, nikoliv myšlenkové procesy. Dále dovodil, že důsledky pro oběť 

a komunitu bývají závažnější, když byla oběť trestného činu vybrána z důvodu své rasy. Když tedy 

zákon zvýšil trest za takové zločiny, nejednalo se o potrestání obžalovaného za jeho bigotní 

přesvědčení nebo prohlášení, ale spíše předvídané důsledky jeho zločinu.210 

Podkladem pro rozhodnutí tedy nebyly výroky Mitchella, ale motiv jeho jednání. Posouzení 

nenávistné pohnutky a následné zostření trestu není v rozporu s ústavou. Zásadní je, zda existuje 

spojitost mezi touto pohnutkou a jednáním. Pokud tato spojitost existuje, je přípustné, aby byla 

zohledněna v zákoně a následně ve tvorbě trestu.211 

Toto rozhodnutí je zásadní pro zákony, které se týkají zločinů z nenávisti. Zřetelně rozdělilo 

(i) zákony, které trestají nenávistné myšlenky a jsou ve smyslu rozhodnutí R.A.V. v. St. Paul 

v rozporu s Ústavou a (ii) zákony, které umožňují zostření trestu za jednání z nenávisti a jsou ve 

smyslu rozhodnutí Wiconsin v. Mitchell ústavně konformní.212 

5.3 Zákony na poli zločinů z nenávisti v USA 

Výše uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu formovala existující či budoucí zákony postihující 

zločiny z nenávisti. Z pohledu na formu státu USA je zjevné, že existují zákony na federální úrovni 

vztahující se na všechny státy a následně právní úpravu v jednotlivých státech Unie, která může 

být rozdílná. V rámci unie však existují i státy či teritoria, jejichž právní řád neobsahuje zákony 

potírající zločiny z nenávisti. Jedná se o Americkou Samou, Arkansas, Georgii, Guam, Jižní 

Karolínu, Panenské ostrovy a Wyoming. 

Zločiny z nenávisti, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti („The Department of 

Justice“) začalo stíhat zločiny z nenávisti na federální úrovni po nabytí účinnosti zákona o 

občanských právech z roku 1968 („The Civil Rights Act of 1968“). Tento zákon je jedním 

 

210 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 11.6.1993 ve věci Wisconsin v. Mitchell, č. 580 U.S. 476. 

211 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 212. 

212 Tamtéž, s. 212. 
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z významných pozůstatků vlády Lyndona B. Johnsona a dal základ ostatním zákonům postihující 

zločiny z nenávisti. 213 

Trestní právo na federální úrovni funguje tak, že stanoví určité federální zločiny, které jsou 

přímo aplikovatelné ve všech státech Unie, jsou přímo vynucované federálními úřady a souzeny 

federálními soudy, které jednají na základě federálního trestního řádu.214 

5.3.1 The Civil Rights Act of 1968 

Tento zákon sice není primárně určen k postihování zločinů z nenávisti, nicméně právě díky 

němu byla mimo jiné tato protiprávní jednání možné stíhat na federální úrovni. Těmito jevy se 

zabývá část I („Title I“) tohoto zákona, která mění United States Code (konsolidovaná verze 

zákonů týkající se určité právní oblasti215) a stanovuje, že je možné na federální úrovní stíhat 

kohokoliv, kdo (i) úmyslně poškozuje, zastrašuje nebo se pokouší zranit, iniciovat nebo zasahovat 

do… jiné osoby z důvodu její rasy, barvy pleti, vyznání nebo národního původu nebo (ii) z důvodu, 

že se oběť snaží účastnit federálně chráněných aktivit (školní docházka, žádost o zaměstnání, 

vystupování jako porotce nebo výkon volebního práva).216 Nicméně tento zákon nebyl natolik 

efektivní, aby mohl postihovat realitu Spojených států v 2. polovině 20. století a mezi lety 1991 až 

2001 bylo skutečně stíháno podle tohoto zákona jen 37 případů.217 

5.3.2 The Hate Crimes Prevention Act of 2009 

Tento zákon, který nabyl účinnosti v roce 2009, je prvním zákonem, který umožňuje trestní 

stíhání zločinů z nenávisti motivovaných skutečnou či domnělou sexuální orientací oběti či 

pohlavní identitou. Dle tohoto zákona je federálním zločinem úmyslné způsobení tělesného 

poranění či pokusu o takové poranění pomocí zbraně kvůli skutečné či domnělé rase, barvě pleti, 

vyznání či původu oběti. Zákon se vztahuje také na jiné zločiny spáchané z důvodu skutečného či 

domnělého vyznání, původu, sexuální orientace, genderové identity či zdravotního postižení 

 

213 https://www.justice.gov/hatecrimes/laws-and-policies, online, [cit. 9.2.2020]. 

214 SPENCER, R., John. The UK and EU Criminal law: Should we be Leading, Following, Abstaining?. In: MITSILEGAS, 

Valsamis, Peter ALLDRIDGE a Leonidas K. CHELIOTIS, ed. Globalisation, criminal law and criminal justice: theoretical, 

comparative and transnational perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2015. 

215 https://uscode.house.gov/, online, [cit. 9.2.2020]. 

216 Title 18, § 245 of the United States Code. 

217 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 189. 

https://www.justice.gov/hatecrimes/laws-and-policies
https://uscode.house.gov/


 

 

58 

 

jakékoliv osoby, pokud by zločin ovlivnil mezistátní či zahraniční obchod nebo pokud by se 

vyskytnul ve zvláštní federální jurisdikci. Zákon dále odstraňuje pro případ zločinů z nenávisti na 

základě rasy, barvy pleti, vyznání či původu oběti předpoklad, že se oběť účastní federálně 

chráněné činnosti (viz výše). A v neposlední řadě zavádí povinnost FBI vést statistická data o 

zločinech spáchaných na základě genderu, genderové identity218219 Vedení statistických dat pro 

zločiny z nenávisti z důvodů ostatních byla již zavedena zákonem o statistickém vykazování 

zločinů z nenávisti („The Hate Crime Statistics Act of 1990“) Sbírání statistických dat by mělo 

ukázat společnosti, že federální vláda nepřipouští nenávistné zločiny a snaží se je systematicky 

potírat a dále umožní justici lépe na tyto jevy reagovat v dlouhodobém horizontu. 220 

5.3.3 The Church Arson Prevention Act of 1996 

Tento zákon o prevenci žhářství na církevních objektech zakazuje úmyslné zničení, poškození 

náboženského nemovitého majetku z důvodu náboženské povahy tohoto majetku v případě, že 

trestný čin ovlivňuje mezistátní nebo zahraniční obchod, nebo kvůli rase či barvě pleti lidí 

spojených s tímto majetkem. Zákon také kriminalizuje úmyslnou překážku způsobenou násilím 

nebo hrozbu násilí při svobodném výkonu práva na vyznání.221 

5.3.4 Další právní úprava týkající se zločinů z nenávisti v USA na federální úrovni 

Právní řád Spojených států na federální úrovni obsahuje i další ustanovení, které se zabývají 

zločiny z nenávisti. Jedná se zejména o ustanovení, které kriminalizuje užití násilí či hrozby násilí 

k zásahu do práv na nedotknutelnost obydlí z důvodu rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, 

zdravotního postižení, rodinného stavu nebo původu oběti.222 Dalším takovým příkladem je 

ustanovení, které stanovuje za nezákonné, aby se dvě nebo více osob spikly, vyhrožovaly nebo 

zastrašovaly osobu v kterémkoli státě, území nebo okresu při svobodném výkonu jakéhokoli práva 

nebo výsady, které jsou jednotlivci zajištěny ústavou USA nebo zákony Spojených států.223 

 

218 Title 18, § 249 of the United States Code. 

219 https://www.justice.gov/crt/matthew-shepard-and-james-byrd-jr-hate-crimes-prevention-act-2009-0, online, [cit. 9.2.2020]. 

220 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 189. 

221 Title 18, § 247 of the United States Code.  

222 Title 42, § 3631 of the United States Code. 

223 Title 18, § 241 of the United States Code.  

https://www.justice.gov/crt/matthew-shepard-and-james-byrd-jr-hate-crimes-prevention-act-2009-0
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5.4 Právní úprava v USA a jako inspirace pro trestní zákoník?  

Z výše uvedené základní charakteristiky je zjevné, že americká koncepce potírání 

nenávistných projevů či jednání je odlišná od tuzemské právní úpravy a možnost či nutnost 

inspirace v konečném důsledku záleží na autorově vnímání problematiky trestných činů 

z nenávisti v rámci společenského diskurzu.  

Nejzásadnějším rozdílem v porovnání s právní kulturou, která je ovlivněna Evropským 

soudem pro lidská práva, je trestání nenávistných projevů na verbální, písemné či symbolické 

úrovni. Domnívám se, že by v našem společenském prostředí byla právní úprava založená na 

trestání pouze těch projevů, které podněcují k bezprostřednímu spáchání trestného činu (viz 

Brandenburg test) či projevů osahující opravdovou hrozbu, nedostačující. Je nutné uznat námitku 

Nejvyššího soudu USA, že to, co nepřekročí limity Brandenburg testu či opravdové hrozby, 

určitým způsobem zasahuje do práva na svobodu projevu. Domnívám se však, že tento zásah, je-

li přiměřený, je nezbytný k udržování společenské stability. Spojené státy stojí na nedotknutelné 

pozici individualismu, evropská společnost spíše inklinuje k udržení společenského smíru. Toto 

se projevuje nejen v otázce svobody projevu, ale i v otázkách sociálního zabezpečení jako je 

veřejné zdravotní pojištění či státní sociální podpory. Odpověď na původ těchto odlišnosti je 

složitá. Nicméně je možné odpovědět tak, že Spojené státy stojí na myšlence, že nezasahování do 

volného trhu je nejlepší příležitostí jednotlivce dosáhnout úspěchu (viz výše o volném trhu 

myšlenek). Naopak Evropa po hrůzách II. světové války dospěla k myšlence, že stát musí nastavit 

hranice toho, co je přípustné v rámci soužití společnosti tak, aby se tyto hrůzy neopakovaly. Tato 

myšlenka je zastoupena konceptem obranyschopné demokracie. Spojené státy tuto historickou 

zkušenost nemají. Poslední válka na jejich pevninském území byla ta občanská v polovině 19. 

století.  

Z toho vyplývající myšlenka, že menšina je povinna snášet útlak většiny, protože i ona menšina 

má právo na svobodu projevu, je nedostatečná. Protože prizmatem volného trhu myšlenek je 

zjevné, že menšina svůj hlas na tomto volném trhu prosadí jen stěží. Stát by ji měl ochránit a dát 

ji prostor. Tento prostor zajišťuje liberální demokracie v Evropské unii. Příkladem v Evropě 

nemyslitelného jednání je případ Skokie, kdy skupina neonacistů demonstrovala v obci, ve které 
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žili převážně přeživší holocaustu. Neonacisté měli SS uniformy s hákovými kříži. Nejvyšší soud 

dovodil, že zákaz této demonstrace byl v rozporu s Prvním dodatkem.224 

Z čeho je možné se inspirovat je široký katalog důvodů, pro které vzniká nenávist. V české 

právní úpravě chybí ochrana v rámci sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení 

či rodinného stavu. Jak bylo zmíněno, výše, pokud stát chce chránit práva všech osob bez rozdílu, 

nemůže tyto jednotlivce či skupiny vynechávat při speciální ochraně, kterou právní úpravou 

nenávistných trestných činů poskytuje.  

Ve Spojených státech existuje i množství odpůrců existence zákonů, které poskytují speciální 

ochranu na základě nenávistných předsudků. Stěžejním bodem této kritiky je tvrzení, že na 

zločinech z nenávisti není nic zvláštního a že je lze potírat i prostředky obecného trestního práva. 

Následkem tohoto rozdělování je situace, kdy je společnost citlivější vůči předsudkům, menšiny 

se snaží promítat svou identitu do trestního práva a nezodpovědný přístup médií, které kladou 

nepřiměřený důraz na nenávist a případně charakteristiku oběti.  

Tito autoři zejména kritizují zpřísňování trestů, pokud se prokáže, že zločin byl spáchán 

v nenávistném motivu. Kritici dovozují, že daný čin je zpravidla nezákonný již podle stávající 

legislativy a zostřování trestů sankcionuje pachatele pouze za motivaci či trestní smýšlení. 

Hlavním argumentem je skutečnost, že si nemůžeme být vždy jisti, že pachatel jednal právě 

v nenávistem motivu. Mohl si vybrat oběť z jiného důvodu a nemusel brát v potaz právě např. 

barvu pleti.225 V tuzemském právním řádu nalezneme množství výše zmíněných základních 

skutkových podstat, které trestají pachatele za státem uznané společensky nebezpečné jevy 

z nenávistné motivace, nicméně existuje i množství kvalifikovaných skutkových podstat, které 

zostřují trest na základě nenávistného motivu pachatele. Domnívám se, že tento argument je 

důležité mít na zřeteli při posuzování daného trestného činu. Stejně tak, jak Nejvyšší soud dovodil, 

že musí být jednoznačně prokázáno, že dané hnutí existuje a nelze jeho existenci dovozovat 

z předešlé judikatury (viz výše), tak je nutné s nejvyšší mírou pravděpodobnosti určit a popsat 

motivaci pachatele.  

Dalším bodem kritiky existence zákonů postihujících zločiny z nenávisti je jednoduchá otázka. 

„Je motivace zločinů z nenávisti kvalitativně škodlivější a zavrženíhodnější, než jiné motivy ke 

 

224 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 14.6.1977 ve věci National Socialist Party of America et al. v. Village of Skokie, č. 

432 U.S. 43. 

225 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s. 189. 
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spáchání trestného činu jako je například touha po moci, chamtivost atp.?“226 Postihování 

trestných činů z nenávisti poskytuje specifickou ochranu zpravidla minoritě, která může být ve 

vztahu k většině zranitelnější. Naše nejen právní, ale i morální a náboženské myšlení nám přináší 

požadavek dbát na ochranu slabších v případě tyranie většiny. Domnívám se, že při této otázce 

nutné si uvědomit, že tím, že chráníme menšiny, ve skutečnosti chráníme i sami sebe jako 

tolerantní, demokratickou a liberální společnost. 

Domnívám se, že nejvýznamnější a nejvíce opodstatněnou kritikou nejen amerických, ale 

všech právních norem v oblasti trestných činů z nenávisti je posuzování zákonodárce, jaké skupiny 

bude chránit, či které z ochrany vyjme. Zařazením pouze některých kategorií pod ochranu 

trestního práva, jako je například v tuzemsku rasa, náboženství, třída atd., ukazuje, že tyto skupiny 

jsou pro stát důležitější než ostatní skupiny obětí, které si nezaslouží specifickou ochranu státu.227 

V rámci výše nastíněných nedostatků co se týče chybějící ochrany sexuálních menšin, zdravotně 

postižených a dalších v trestním zákoníku je zřejmé, že tyto skupiny nemají takovou specifickou 

ochranu. Toto vyjmutí je ve své podstatě diskriminační. Odpovědí na tento argument je ustanovení 

trestního zákoníku, které definuje „jinou skupinu osob“, která je také chráněna před danými útoky. 

Problém je v tom, že od účinnosti trestního zákoníku do roku 2014 nebyl nikdo odsouzen pro útok 

na „jinou skupinu osob“228 a že i takto široké a abstraktní pojetí porušuje zásadu nullum crimen 

sine lege certa a ve své podstatě se dá vztáhnout na všechny, tudíž popírá specifickou ochranu 

poskytovanou těmito skutkovými podstatami.  

 

226 Tamtéž, s. 203. 

227 Tamtéž, s. 203. 

228 WINTR, Jan a Marek ANTOŠ, ed. Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2014, s. 62. 
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6 Úvahy de lege ferenda 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že zmíněné skutkové podstaty trestných činů z nenávisti by 

v některých případech bylo vhodné určitým způsobem pozměnit. Ačkoliv byly některé návrhy a 

úvahy nad nimi byly nastíněny výše, je vhodné je shrnout samostatně a uvést je do kontextu 

s nezmíněnými úvahami a textem zabývajícím se Spojenými státy americkými.  

Legislativa Spojených států amerických obsahuje velmi široký katalog specifické ochrany 

proti nenávisti vůči okolí, která naplní znaky skutkové podstaty trestného činu. Jak bylo zmíněno 

výše, tuzemská právní úprava specificky chrání skutečnou či domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, případně pro to že, je skupina či jednotlivec skutečně či 

domněle bez vyznání. Dále je specificky chráněn jazyk, třída, či jiná skupina osob. V komparaci 

v americkou právní úpravou je zjevné, že tuzemský zákonodárce nepovažoval za nutné chránit 

osoby pro jejich sexuální orientaci či zdravotní postižení229, ačkoliv se domnívám, že takto 

motivované útoky by měly být zařazeny do množiny nenávistné motivace pachatele. Domnívám 

se, že jinou otázkou jsou útoky vedené na základě genderové identity či rodinného statusu. Právní 

řád a trestní právo zejména by nemělo být aktivistické. Tedy nemělo by reagovat na společenské 

vlny a hlasitá aktivistická hnutí, která aktuálně prosazují určitý názor. Genderová identita je velmi 

významnou záležitosti pro jednotlivce, nicméně je otázkou, kam se bude vývoj v tomto oboru 

vyvíjet a domnívám se, že specifická ochrana je v dnešní době minimálně předčasná. Co se týče 

rodinného stavu, tak specifickou ochranu v tomto případě nepovažuji za vhodnou, protože nelze 

takto chránit jakákoliv společensky odlišná rozhodnutí jednotlivce. Následkem by bylo, že by 

samotná specifická ochrana byla bezpředmětná a této úpravy by nebylo zapotřebí.  

S otázkou aktivismu v trestním právu souvisí i poslanecký návrh na změnu trestního zákoníku 

z roku 2016, který měl za cíl do skutkové podstaty dle § 403 trestního zákoníku zavést postihování 

podpory a propagace ideologie. Navrhovatelé argumentovali rozsudkem ve věci obviněného 

předsedy Muslimské obce v Praze Vladimíra Sáňky, kde soud dovodil, že „salafismus jako takový 

představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí, a že předmětná kniha nepropaguje žádné hnutí, pouze 

salafistickou ideologii“.230 Vláda k tomuto vyjádřila nesouhlasné stanovisko a argumentovala 

nejen formálními vadami návrhu zákona, ale zejména vadami co do jeho obsahu. Tento návrh 

 

229 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI – Wolters Kluver, 2008, s.42. 

230 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 985/0. 
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zákona představoval potřebu urychlené změny zákona, která byla vyvolána jedním 

nepravomocným rozsudkem. Takový účelové změny lze považovat za nevhodné navíc, když 

pojem ideologie je velmi abstraktní a může v sobě obsahovat velké množství proměnných a 

odnoží, které není vhodné kriminalizovat.231 Takovéto relativně významné změny je třeba 

diskutovat s odborníky z různých nejen právních odvětví tak, aby nedocházelo ke změnám právní 

úpravy na základě výjimečných excesů, či případně jen proto, že se někomu určitá praxe 

nezamlouvá. 

Co naopak lze zvažovat jako relevantní změnu trestního zákoníku, je zavedení okolnosti 

podmiňující užití vyšší trestní sazby v případě, že nenávistný trestný čin spáchá veřejný činitel. 

Takto definovanou kvalifikovanou skutkovou podstatu mají například na Slovensku.232 Taková 

jednání veřejného činitele obsahují zvýšenou společenskou nebezpečnost oproti osobě v běžném 

postavení, jelikož veřejný činitel může ovlivnit velkou skupinu osob (nejen svých voličů), je ji dán 

významný prostor v médiích a může být brána v určité části společnosti jako autorita a vzor. 

V dnešní době by kritici tohoto návrhu tvrdili, že se jedná o účelové umlčení některých 

konkrétních politiků, nicméně společnost by se měla bránit vůči rozdmýchávání nenávisti z úst 

veřejných činitelů. Konkrétním příkladem je odsouzení Jaromíra Baldy (viz níže). 

Další návrh nemusí nutně znamenat změnu trestního zákoníku, ale jedná se spíše o změnu 

uvažování soudců při ukládání trestu obecně prospěšných prací dle § 62 trestního zákoníku. 

V případě spáchání některého trestného činu z nenávisti, jednalo-li by se o přečin, by trest mohl 

spočívat v provedení obecně prospěšných prací v obecně prospěšných institucích, které se 

zaměřují na práci a ochranu právě těch osob či skupin, proti kterým pachatel útočil. Podívat se do 

očí těm, na které pachatel útočil a seznámit se s nimi osobně, poznat jejich příběh, případně zjistit, 

že se lidé mezi sebou neliší tak, jak se může zdát. Domnívám se, že to by mohlo výrazně pomoci 

k nápravě odsouzeného.  

V neposlední řadě se domnívám, že měla být změněna terminologie týkající se trestných činů 

spáchaných na základě skutečné či domnělé rasy oběti. Vzhledem k tomu, že rasa jako biologické 

dělení lidstva je vyvrácena moderní vědou (jak bylo zmíněno výše), je nutné označovat tyto trestné 

činy jako trestné činy spáchané v důsledku domnělé rasy oběti. Navíc ve své podstatě se nejedná 

o rasu (či jakoukoliv charakteristiku) oběti, ale o nenávistný předsudek pachatele. Domnívám se 

 

231 Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, in: Právní rozhledy 3/2017, s. 3. 

232 § 423 odst. 2 písm. zákona č. 300/2005, trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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tedy, že by se měly tyto trestné činy označovat jako takové činy, které jsou spáchané pro rasový 

(či jakýkoliv) jiný předsudek pachatele, aby takovéto označení nebudilo mylný dojem, že za 

trestný čin může oběť jen proto, že se vyznačuje určitou odlišností.  
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7 Aktuální otázky v oblasti nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti 

7.1 Subjekty šířící extremismus či předsudečnou nenávist 

Ministerstvo vnitra, které eviduje stav extremismu a předsudečné nenávisti na území České 

republiky, v posledních letech zaznamenává trendy v této oblasti, které jsou odlišné od předešlých 

let. V otázce extremismu došlo k významným strukturálním změnám, a to za relativně krátkou 

dobu. Politická témata, která byla dříve akcentována zejména pravicovými extremisty, nyní 

nastolují populisté, jejichž politický vliv se zvyšuje. V období kulminující migrační krize a 

souvisejících otázek byla xenofobní a nenávistná rétorika směřována vůči migrantům (zejména 

muslimům). Tato témata měla významný mobilizační potenciál ve společnosti. Tento potenciál se 

časem oslabil a dochází k návratu k „tradičním“ nenávistným tématům jako je například romská 

menšina. Xenofobně populistické subjekty se oficiálně distancují od totalitních ideologií, nicméně 

hlásají obdobně myšlenky. Formálně otvírají důležitá společenská témata (jako je např. migrace), 

nicméně materiálně podněcují k nenávisti a polarizují společnost. Jejich mobilizační potenciál je 

nesrovnatelný s tradičními extremisty a jejich projevy je ovlivněna nezanedbatelná část 

společnosti.233 Následkem je mimo jiné zvýšení intenzity nenávistných projevů (nejen na 

internetu, ale i prostřednictvím médií) a nutná změna terminologie v podobě definování pojmu 

předsudečná nenávist, jak bylo uvedeno výše.234 

Jejich činnost se na konci roku 2019 zintenzivnila zejména v oblasti nenávisti směřované vůči 

imigrantům, ale i vůči komunitě LGBTQ. Této situace využívají politici, kteří se profilují jako 

pravicoví extremisté či obecně politici, kteří šiří nenávist. Následkem je stav, kdy se prolíná obsah 

médií, která šiří nenávist, a oficiálních PR produktů nenávistně profilovaných politiků.235 

Nejvýraznějším příkladem politika, respektive politické strany, za rok 2018 je hnutí Svoboda a 

přímá demokracie-Tomia Okamury („SPD“ či „Hnutí“). Ministerstvo vnitra Hnutí eviduje jako 

subjekt šířící předsudečnou nenávist., nikoliv jako extremisty. Hnutí šíří nesnášenlivé projevy 

 

233 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017. Ministerstvo vnitra, s. 7. Dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, online, [cit. 

19.2.2020] 

234 Projevy extremismu a předsudečné nenávisti, Souhrnná situační zpráva za 2. pololetí roku 2019. Ministerstvo vnitra, s. 3. 

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx, online, [cit. 

19.2.2020]. 

235 Tamtéž, s. 7. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
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zejména v oblasti rasové, etnické či náboženské nesnášenlivosti a zcela zastínilo tradiční pravicové 

extremisty.236 

Jak bylo zmíněno výše, domnívám se, že vzhledem velkému dosahu těchto politiků (zejména 

prostřednictvím sociálních sítí) dokáží tito politici legitimizovat „alternativní“ média a jejich 

sdělení a dále šířit a podněcovat nenávist. Tato činnost je významně společensky škodlivá a 

zákonodárce by měl zvážit, zda by nemělo dojít ke změně trestního zákoníku a doplnit spáchání 

trestného činu veřejným činitelem jako okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby Příkladem 

může být odsouzení Jaroslava Baldy, který ve dvou případech pokácel stromy na železniční trati 

v úmyslu svést tyto činy na údajné islamistické teroristy a ovlivnit veřejné mínění proti tuzemské 

muslimské komunitě. Z dokazovaní vyplynulo, že byl aktivním podporovatelem SPD a často 

získával informace (resp. dezinformace) z médií šířící konspirační teorie a dezinformace.237 

Dále je zjevné, že komunita LGBTQ je terčem nenávistných útoků. Zákonodárce by měl dále 

zvážit, zda je explicitně nezahrnout do skutkové podstaty, protože pojem „jiná skupina osob“ se 

zdá být nedostatečný.  

Po migrační krizi, která kulminovala v roce 2015, se začala na tuzemské scéně etablovat 

protiimigrační a protimuslimská uskupení, která vytlačila či částečně nahradila tradiční pravicově 

extremistické skupiny. Tyto skupiny, které nelze považovat za extremistické, převzaly 

extremistickou rétoriku, využívají manipulativních kampaní a dezinformací k tomu, aby šířily 

atmosféru strachu a polarizovaly nejen okruhy svých příznivců vůči široké společnosti, ale širokou 

společnost jako takovou.238 Jednotlivé skupiny upozaďují ucelená ideologická východiska, ale 

naopak akcentují konkrétní programové cíle. Ve svém důsledku se stírá rozdíl mezi pravicovými 

a levicovými extremisty. Hranice mezi jednotlivými skupinami je zpravidla nejasná. Není 

výjimkou, aby skupiny, které by byly teoreticky na opačném konci politického spektra, zastávaly 

obdobné názory jako je například pozitivní vtah k Rusku, odmítání migrantů, negativní postoj 

 

236 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018. Ministerstvo vnitra, s. 7. 

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, 

online, [cit. 19.2.2020]. 

237 Tamtéž, s. 11: 
238 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017. Ministerstvo vnitra, s. 7. Dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, online, [cit. 

19.2.2020]. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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k EU a NATO.239 Otázka vztahu k Ruské federaci je významná, jelikož část extremistické scény 

(bez ohledu na to, zda pravicová či levicová) je pod silným vlivem Ruské federace240. Následkem 

toho je, že ať už extremisté, či osoby šířící předsudečnou nenávist vědomě, nebo nevědomě šíří 

proruskou propagandu241 jako je například narativ ohledně anexe Krymu. 

7.1.1 Média šířící předsudečnou nenávist 

Ruská propaganda je významnou měrou zastoupena i v obsahu médií šířících nenávistné 

předsudky. Jedná se například o Aeronet či Vlastenecké noviny. Tato média se zásadním 

způsobem podílí na šíření rasistických, antisemitských či xenofobních myšlenek v České republice 

a tím destabilizují demokratické principy a sociální koherenci v tuzemsku. Obecně lze tato média 

rozdělit do dvou skupin. Prvním druhem jsou média s komerčním přístupem, která zejména 

přejímají obsah, prezentují reklamy a žádají o příspěvky. Druhou kategorií jsou taková média, 

která si přímo vytvářejí vlastní narativy konspiračních teorií a dezinformací. U těchto se komerční 

sdělení objevují minimálně.242 Aktivity těchto médií výrazně vzrostly a jsou součástí přehledu 

Ministerstva vnitra až od roku 2017. Z toho lze usuzovat, že v předchozí době byla jejich činnost 

zanedbatelná pro otázky extremismu a předsudečné nenávisti. 

Základním cílem jejich produkce je nastolení bipolárního vnímání světa. V rámci svého 

narativu vytvářejí obsah na téma „zkaženého Západu“ („Bruselský diktát“, agresivní NATO, 

židovské spiknutí, nezvladatelní muslimové, „nacistická“ Ukrajina, úpadek rodiny, sexuální 

deviace atp.). Naproti tomu vytvářejí narativ idealizované Ruské federace (pozitivní vláda pevné 

ruky, hráz proti nacismu, schopnost bránit se proti muslimům, zachování tradiční rodiny atp.). Tato 

témata jsou obměňována, ale jejich narativ zůstává stejným. Často jsou vydávány protichůdné 

texty jako je otázka nebezpečí nacismu v kontrastu s antisemitskými předsudky. Jejich cílem není 

vytvořit ucelený názorový proud, ale pouze vyvolat chaos a strach. Výsledkem je omezování 

 

239 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016. Ministerstvo vnitra, s. 6. Dostupné zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, online, [cit. 

19.2.2020]. 

240 Tamtéž, s. 28. 

241 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018. Ministerstvo vnitra, s. 7. 

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, 

online, [cit. 19.2.2020]. 

242 Tamtéž, s. 15. 

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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racionální diskuse a posilování konspiračních teorií.243 Jejich obsah se relativně rychle adaptuje na 

nové skutečnosti (za zachování výše zmíněných narativů). Příkladem je změna produkce z otázek 

migrace na posuzování kauzy pomníku maršála Koněva v Praze. Dalším příkladem je obsah 

týkající se „ohrožení společnosti homosexualismem“ v souvislosti s akcí Prague Pride, která se 

konala v srpnu 2019.244 Obsah se však nezaměřuje pouze na otázky typu rasy, antisemitismu atp., 

ale častým terčem těchto projevů jsou i neziskové organizace, veřejnoprávní média či novináři 

samotní. Vyskytují se i cílené výhružky vůči novinářům, kteří se věnují rasistickým, xenofobním 

tématům a médiím či domobraneckým skupinám. Tyto výhružky považuje Ministerstvo vnitra za 

„alarmující“.245  

V této souvislosti vyvstává otázka, zda specificky chránit novináře v rámci trestního zákoníku. 

Novináři, pokud své řemeslo vykonávají de lege artis, jsou zásadním článkem pro ochranu a 

uchování demokracie. Nedávná vražda Jána Kuciaka a jeho partnerky na Slovensku je příkladem 

významu této skupiny pro demokracii a jejich cílené umlčování je obdobným zásahem do 

demokracie samotné jako nenávistné útoky vůči menšinám. Ačkoliv by novinář neměl zastávat 

politické přesvědčení per se, je otázkou, zda by tato skupina nepožívala ochrany proto, že hájí 

zájmy demokracie (politického přesvědčení). Ústavní soud dovodil, že jediným legitimním 

režimem pro demokratický právní stát je právě demokracie a demokracie by se měla umět bránit 

proti těm, kdo na ní útočí. Útok na novináře pro jeho činnost, která směřuje k zachování a obraně 

demokracie, by měl být posuzován specificky. 

V roce 2018 bylo prověřováno 11 trestních oznámení či poznatků, které souvisely s obsahem 

zveřejněným prostřednictvím těchto médií. Jednalo se o podezření na šíření poplašné zprávy (§ 

357 trestního zákoníku), hanobení (§ 355 trestního zákoníku) a podněcování k nenávisti (§ 356 

trestního zákoníku). Těchto trestných činů se může dopustit i ten, kdo obsah těchto médií šíří 

prostřednictvím např. sociálních sítí či řetězových emailů.246 

 

243 Tamtéž, s. 16. 

244 Projevy extremismu a předsudečné nenávisti, Souhrnná situační zpráva za 2. pololetí roku 2019. Ministerstvo vnitra, s. 7. 

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx, online, [cit. 

19.2.2020]. 

245 Tamtéž, s. 5. 

246 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018. Ministerstvo vnitra, s. 16. 

Dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx, 

online, [cit. 19.2.2020]. 

https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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7.2  Individuální projevy nenávisti na internetu 

Polarizace společnosti a výše zmíněná média šířící „necenzurovanou pravdu“ mají za následek 

významný nárůst individuálních projevů předsudečné nenávisti na internetu. Část tuzemské 

společnosti se domnívá, že pokud se nacházejí ve virtuálním prostředí, tak že se na ně nevztahuje 

trestní (či jakákoliv jiná) odpovědnost. Dále je rozšířen mylný dojem, že pokud se daná osoba 

distancuje od extremismu („nejsem rasista, ale…“), pak je beztrestná.247. Prostředí internetu není 

tak anonymní, jak se zdá. Domnívám se, že vhodnou metaforou pro virtuální svět je velké náměstí 

v kosmopolitním městě. Na takovém náměstí se sejde velká skupina osob, neznají se, neví odkud 

kdo pochází, neznají osobní příběhy, jsou schováni za představou své anonymity. Jsou spojeni 

jenom tím, že nevidí konkrétním lidem do tváře. Málokdo by však na náměstí v například 

v Londýně všem rozhlašoval, že by „ty autobusy (s migranty) zapálil“ (viz výše judikatura 

Nejvyššího soudu).  

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman označil nenávistné projevy na internetu za „nemoc naší 

doby“ a že „Lidé v nich (v příspěvcích na internetu) často zmiňují víc, než kolik by řekli v běžných 

situacích. Málokdo si uvědomuje, že internet není anonymní a že to, co tam napíší, tam i zůstane 

a orgánům činným v trestním řízení umožňuje leccos vyhledat“248 Výsledkem zvýšeného zájmu 

Nejvyššího státního zastupitelství o nenávistné projevy na internetu je již zmíněná Metodická 

pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu, kterou 

vydalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím v roce 2019 

(„Metodická pomůcka“)249 

7.2.1  Některé metodické pokyny 

Otázka nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti je do jisté míry hodnotová a 

v některých případech může do objasňování jednotlivých trestných činů vstupovat světonázor 

jednotlivých státních zástupců.250 Metodická pomůcka shrnuje základní informace, které se týkají 

 

247 Tamtéž, s. 11. 

248https://www.ceska-justice.cz/2019/10/pavel-zeman-nenavistne-prispevky-internetu-jsou-nemoci-nasi-doby/, online, 

[cit.19.2.2020]. 

249 Metodická pomůcka byla získána prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a to výlučně za účelem jejího zpracování pro tuto práci. Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje, že se jedná 

o interní materiál orgánů činných v trestním řízení a jako takový není určen k dalšímu šíření. 

250http://www.nsz.cz/index.php/cs/nsz-v-mediich/2351-denik-n-zacilil-na-stihani-nenavisti-na-internetu, online, [cit.20.2.2020]. 

https://www.ceska-justice.cz/2019/10/pavel-zeman-nenavistne-prispevky-internetu-jsou-nemoci-nasi-doby/
http://www.nsz.cz/index.php/cs/nsz-v-mediich/2351-denik-n-zacilil-na-stihani-nenavisti-na-internetu
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otázek nenávistných trestných činů na internetu a je rozdělena do dvou bloků. První blok se 

zaměřuje na otázky kolem pojmu „skupina osob“ (§ 352, 353 a 356 trestního zákoníku) a druhý 

blok se zaměřuje na otázky týkající se pojmu „hnutí“ (§ 403, 404 a 405 trestního zákoníku).251 

Metodická pomůcka zmiňuje, že většina skutkových podstat trestných činů z nenávisti je zatím 

jen minimálně aplikována, ačkoliv se takové skutky zejména na internetu vyskytují velmi často, 

nejsou vyloučeny z trestního postihu, a dokonce mohou mít větší společenskou závažnost pro svou 

relativně trvalou povahu oproti nenávistným projevů mimo virtuální svět.252 Jejich relativně trvalá 

povaha spočívá v tom, že sdílení nenávistného příspěvku či článku se díky sdílení uživatelů 

sociálních sítí či řetězovým emailům se multiplikuje během relativně krátké chvíle a je způsobilá 

ovlivnit velké množství lidí. Metodická pomůcka navrhuje, že by se orgány činné v trestním řízení 

měly snažit o odstranění závadného obsahu na internetu, a to například upozorněním 

provozovatele serveru či uložení povinnosti pachateli.253 Existuje však účinnější prostředek 

k odstranění závadného projevu na internetu, a to je soudem uložená povinnost smazání daného 

příspěvku vůči např. provozovateli sociálních sítí, kterou dovodil Soudní dvůr Evropské unie (viz 

výše věc Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited). Domnívám se, že SDEU tímto 

definoval relativně silnou obranu proti rozšiřování nenávistných projevů, a zároveň umožnil snížit 

jejich potenciální společenskou nebezpečnost. Základní požadavkem je však to, aby trestní řízení 

a činnost soudu probíhala rychle, protože čím delší dobu se nenávistný projev internetem šíří, tím 

více lidí je způsobilý ovlivnit.  

Na okraj lze podotknout, že ví-li státní zastupitelství o tom, že se takové skutky na internetu 

vyskytují běžně, proč nekonalo dříve ve smyslu § 2 odst. 3 trestního řádu, kdy státní zástupce je 

povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví? 

Metodická pomůcka dále stanovuje, že není vhodné požadovat přezkoumaní znalcem pro 

notoriety, tedy otázky typu, kdo by Adolf Hitler, jaká byl politika nacistického Německa vůči 

Židům či význam číslic 18 a 88. A contrario, znalecké zkoumání je nutné u méně známých 

symbolů extremistických hnutí či prokazování povahy těchto hnutí. 

 

251 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 3. 

252 Tamtéž, s. 4. 

253 Tamtéž, s. 4. 
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Ve smyslu výše zmíněné judikatury je za poškozeného třeba považovat i takovou osobu, proti 

které je utočeno způsobem, kdy pachatel například lituje, že předkové dané osoby nebyly 

zplynovány 254 

Specifickou otázkou je i věcná a místí příslušnost trestné činnosti spáchané na internetu. 

Relevantní místo pro určení místní příslušnosti je místo spáchání ve formě následku celé území 

České republiky, jelikož se na celém území bylo možné seznámit se s takovými výroky. Nicméně 

státní zástupci by se měli snažit konkretizovat daného uživatele prostřednictvím profilu, ze kterého 

byly napsány dané projevy atp. Dalším vodítkem je bydliště poškozeného či místo, kde došlo 

k reálné události, která měla odraz ve virtuálním světě a byla podnětem k nenávistným 

projevům.255 Pokud se tedy jedná o případy věcné příslušnosti dle § 16 trestního řádu, pak jsou 

v takových případech místně příslušná všechna státní zastupitelství ve smyslu § 18 odst. 1 trestního 

řádu. Dozorové státní zastupitelství se v těchto případech určí tak, že dozor vykonává to státní 

zastupitelství, které začalo vykovávat dozor nejdříve.256 

Metodická pomůcka v rámci definice pojmu „skupina“ popisuje rasu jako „skupina lidstva 

lišící se od jiné různými typickými znaky (vzhled, temperament, energie). Jsou tři hlavní velké 

rasové skupiny – rovníková, indoevropská a mongolská.“.257 Toto pojetí rasy je zcela archaické a 

mělo by od nej být konečně upuštěno. Tvrzení, že například černoch má jiný temperament a energii 

než běloch, přímo nahrává zvráceným eugenickým myšlenkám. Je nadmíru zarážející, že oficiální 

dokument směřovaný dovnitř struktury orgánů činných v trestním řízení obsahuje tato tvrzení. 

 

254 Tamtéž, s. 4. 

255 Tamtéž, s. 5. 

256 § 16 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství 

a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. 

257 Metodická pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným projevům (nejen) na internetu. Ministerstvo vnitra, Nejvyšší 

státní zastupitelství. Praha, Brno 2019, s. 7. 
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8 Závěr  

Kritici trestných činů z nenávisti často namítají, že by stát neměl zasahovat do svobody projevu 

jednotlivce. Postihování nenávistného jednání v takovém rozsahu, jaký můžeme vidět v České 

republice, je plně v souladu s konceptem obranyschopné demokracie. Nejenom, že nenávistné 

projevy, které překročí v civilizované společnosti tolerované a tolerovatelné hranice, jsou 

zavrženíhodné, ale obsahují v sobě značnou společenskou nebezpečnost.  

Skutková podstata trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci postihuje 

násilí nebo výhružky jednotlivci či skupinám, které se nějakým způsobem odlišují (či je chceme 

ze svého kruhu vystrnadit). Pokud bychom v tuzemsku zůstaly pouze u této skutkové podstaty, 

pak bychom se výrazně přiblížili přístupu k otázce nenávistných projevů a nenávistných trestných 

činů ve Spojených státech amerických. Tamější právní úprava, která je výrazně ovlivněna 

judikaturou Nejvyššího soudu USA při posuzování Prvního dodatku americké ústavy, stojí na co 

nejširší možné svobodě slova. Nicméně existují dvě výjimky. Podněcování k bezprostřednímu 

spáchání protiprávního jednání a opravdová hrozba. Skutkové podstaty ve smyslu veřejného 

hanobení, podněcování k nenávisti, popírání genocidia či založení hnutí směřujícího k potlačení 

práv a svobod člověka by v USA neobstály. Pravděpodobně by byly prohlášeny za neústavní pro 

rozpor s Prvním dodatkem.  

Evropská právní kultura však zaujímá odlišný postoj k nenávistným trestným činům. 

Základem je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zejména judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva. Tento soud se přihlásil k možnému omezení svobody slova 

v případech, kdy výkonem práva dojde k jeho zneužití, a to za účelem omezení práva jiného nebo 

v případech, kdy je trestněprávním postihem práva na svobodu projevu sledován legitimní cíl, 

trestněprávní postih je nezbytný v demokratické společnosti pro dosažení těchto cílů a je stanoven 

zákonem. Právo na svobodu projevu v sobě obsahuje i právo na hlásání společnosti nepřijímaných 

názorů a možnosti omezení tohoto práva je třeba vždy vykládat restriktivně. Nicméně existují 

nepřekročitelné hranice, které slouží k ochraně demokracie jako takové. 

Všechny trestné činy, které jsou předmětem této práce, jsou trestnými činy úmyslnými. Navíc 

v sobě musí obsahovat pohnutku spočívající v zášti vůči skutečné či domnělé rase, náboženství, 

politickému přesvědčení, etnickému původu, národu, třídě či jiné skupině osob. Popírání genocidia 

je ve své podstatě také vyjádření v civilizované západního společnosti nepřípustné nenávisti. 

Určení takto zvláštně chráněných skupin je zásadní pro trestní postih pachatelů. Nicméně je nutno 

pečlivě zvážit, jaké skupiny pod tuto specifickou ochranu zařadit. Je nutné se na jedné straně 
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vyhnout libovůli zákonodárce, na druhé straně není možné do takto chráněných skupin zahrnovat 

každého. Pak by zvláštní ochrana postrádala smysl. Domnívám se, že by zákonodárce měl doplnit 

zvláštní ochranu pro sexuální menšiny, případně pro zdravotně postižené. Naopak měla by být 

vypuštěna kategorie třídy a jiné skupiny osob. V posuzování, jakou skupinu chránit a jakou 

nikoliv, je důležité sledování společenských trendů v oblasti extremismu a předsudečné nenávisti 

a případně po odborné diskusi reagovat na nové trendy. Odpovědí není nic neříkající a 

všeobjímající pojem jiná skupina osob, který sice naznačuje, že by mohl právě reagovat na tyto 

trendy, avšak opak je pravdou. 

V posledních několika letech se nenávistné projevy přesunuly z reálného prostředí do 

virtuálního světa a struktura a důvody extremistických projevů se změnily. Nyní jsme svědky 

zejména projevů předsudečné nenávisti, která zásadně upozadila tradiční extremisty. Tyto nové 

fenomény by nemohly žít jeden bez druhého a v určitých chvílích během uprchlické krize se zdálo, 

že (v nadsázce) na internetu není nic jiného než čistá nenávist. Ne všechny nenávistné projevy 

motivované předsudečnou nenávistí jsou trestným činem. Ty, které jsou trestnými činy, je třeba 

nebrat na lehkou váhu, jejich společenská nebezpečnost je na úrovni projevů v reálném světě, ne-

li větší. To si uvědomilo i státní zastupitelství a v souladu s recentní judikaturou začalo tyto 

projevy stíhat více metodicky. Internetové prostředí se vyvíjí rychleji než právo, a proto je nutné 

tyto změny sledovat a účinně a rychle na ně reagovat. Součástí takové reakce by neměla být pouze 

represe, ale i osvěta společnosti jak v užívání sociálních sítí a z toho vyplývající odpovědnosti, ale 

i v otázkách historie, lidských odlišností a tolerance.  

Cílem této práce byla odpověď na otázku, kde má intenzivně vyjadřovaná zášť vůči ostatním 

hranice. Odpověď spočívala ve zkoumání nejen jednotlivých ustanovení hmotného práva, ale i ve 

zkoumání sociologicko-politologických otázek typu rasa, xenofobie, národ, ale i extremismus a 

předsudečná nenávist. Samotné skutkové podstaty trestných činů z nenávisti nám nedávají 

odpověď na to, proč tak lidé činí. Jejich motivace může vyplývat buď ze strachu z neznámého, 

který je živen politiky, médii, sociálními sítěmi a jejich uzavírání stejně smýšlejících skupin do 

bublin. Otázka, proč je česká společnost náchylná k podléhání těmto strachům přesto, že je téměř 

homogenní (či proto, že je téměř homogenní?) je natolik složitá, že by měla být předmětem jiné 

práce.  

V konečném důsledku se musíme my sami rozhodnout, jakým člověkem chceme být. Slovy 

výše zmíněného nálezu Ústavního soudu, nenechme si zaplevelit veřejný prostor jedem. Čím víc 

se jed rozšíří, tím bude těžší postiženou společnost zachránit. Pokud se jed rozšíří významně, tak 

celá společnost může zemřít.  
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Trestné činy z nenávisti 

Abstrakt 

 

Autor této práce se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti a zaměřuje se především 

na analýzu základních skutkových podstat trestných činů z nenávisti dle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a související judikatury. Tato práce je rozdělena do 

několika částí. První část se věnuje definici trestného činu z nenávisti a souvisejících pojmů jako 

je extremismus, předsudečná nenávist, rasa, antisemitismus, nacionalismus a xenofobie. Tyto 

pojmy jsou významné pro následující výklad a pro pochopení existence zvláštní ochrany v rámci 

nenávistných trestných činů. Druhá část je věnována mezinárodně-právní úpravě nenávistných 

trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

a Soudního dvora Evropské unie. Třetí a stěžejní část této práce analyzuje samotné vnitrostátní 

skutkové podstaty jednotlivých trestných činů v souvislostech ustálené i aktuální judikatury. 

K tomu jsou uvedeny příklady výroků naplňující skutkovou podstatu jednotlivých trestných činů 

z praxe. Čtvrtá část analyzuje základní otázky nenávistných projevů a zločinů z nenávisti v právní 

úpravě Spojených států amerických. Součástí je i komparace jednotlivých přístupů s myšlenkami 

na možnou inspiraci. Pátá část je věnována úvahám de lege ferenda nad daným tématem zejména 

s přihlédnutím k odlišnému pojetí v tuzemsku a ve Spojených státech amerických. Poslední část 

se věnuje aktuálním otázkám extremismu a předsudečné nenávisti, změnám ve struktuře této 

scény, médiím šířícím předsudečnou nenávist a aktivitám Ministerstva vnitra a Nejvyššího státního 

zastupitelství v této oblasti. Cílem práce je popsat trestněprávní meze nenávistných projevů a 

jednání v českém právním řádu v komparaci s právní úpravou Spojených států amerických a 

judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.  

 

Klíčová slova: Trestné činy z nenávisti, trestní zákoník, svoboda slova, rasismus, xenofobie, 

internetová kriminalita 
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Hate Crimes 

Abstract 

The author of this thesis discusses the issue of hate crimes according to the Act No. 40/2009 

Coll., The Criminal Code, as amended, and related case law. The thesis is divided into several 

parts. The first part is devoted to the definition of hate crime and related terms such as extremism, 

prejudice, race, anti-Semitism, nationalism and xenophobia. These concepts are important for the 

following interpretation and for the understanding of the existence of special protection in the 

context of hate crimes. The second part is devoted to the international regulation of hate crimes. 

Emphasis is places on the analysis of the case law of the European Court of Human Rights. The 

third and fundamental part of this master thesis analyzes hate crimes in the Czech Republic in the 

context of settled and current case law. In addition, examples of statements fulfilling the facts of 

individual crimes from practice are given. The fourth part analyzes the basic issues of hate speech 

and hate crimes in the United States legislation and case law. It also includes comparison of 

individual approaches with ideas of possible inspiration. The fifth part is devoted to reflections de 

lege ferenda on the topic, especially with regard to different concepts in the Czech Republic and 

the United States. The last part deals with current issues of extremism and prejudice, changes in 

the structure of this scene, media spreading prejudice and the activities of the Ministry of the 

Interior and the Supreme Public Prosecutor's Office in this area. The aim of the thesis is to describe 

the criminal law limits of hate speech and conduct in the Czech legislation in comparison with the 

approach of the United States in the field of freedom of speech and hate crimes and the case law 

of the European Court of Human Rights.  

 

Key words: Hate crimes, The Criminal Code, freedom of speech, rasism, xenophobia, crimes 

in cyberspace 

 

 


