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Úvod 
 

Pro dnešní dobu je typická globalizace a stále vzrůstající migrace obyvatelstva. 

V důsledku toho se do kontaktu dostávají lidé různých národností, ras, náboţenského 

vyznání, sociálních poměrů, coţ se bohuţel jen málokdy obejde bez konfliktů 

pramenících právě z jejich odlišnosti.  Tyto konflikty se dnes staly jiţ celosvětovým 

problémem a nedá se předpokládat, ţe by se jejich počet sniţoval. Původně se tyto 

trestné činy vyšetřovaly jako běţná trestná činnosti, jejich nenávistná pohnutka se 

nebrala v potaz. Teprve později se tímto začali zabývat kriminologové a v americké 

kriminologii se pro ně ustálil výraz „hate crimes“, tedy v doslovném překladu trestné 

činy z nenávisti. Tento pojem však mnohé státy nepouţívají, i v České republice je 

dávána přednost pojmům jako třeba kriminalita s extremistickým podtextem a rasově 

motivovaná kriminalita.  

Česká republika se stejně jako většina ostatních států světa potýká s těmito 

trestnými činy. Výskyt trestných činů z nenávisti u nás po roce 1989 prudce vzrostl 

v důsledku politických, ekonomických a sociálních změn ve společnosti. Česká 

republika se dále stala cílem migrace obyvatel především zemí bývalého Sovětského 

svazu a asijských zemí a dosavadní obyvatelé byli konfrontováni s odlišnými kulturami, 

na které předtím nebyli zvyklí. Ne kaţdý se s jejich odlišnou mentalitou dokázal 

vyrovnat a začal je vinit z problémů, které však nevznikly jejich vinou. 

Cílem mé diplomové práce je komplexně obsáhnout problematiku trestných činů 

z nenávisti v České republice. Tato bude členěna do osmi kapitol. V první kapitole se 

budu zabývat pojmem „trestné činy z nenávisti“, jejich charakteristickými znaky 

a trestnými činy, kde pohnutka spočívající v rasové, národnostní, náboţenské a jiné 

nenávisti je znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty. V kapitole druhé 

budou podrobněji vysvětleny pojmy extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, 

nacionalismus a terorismus. V kapitole třetí a čtvrté se budu zabývat pachateli a oběťmi 

trestných činů z nenávisti, budu se soustředit především na znaky, které je odlišují 

od pachatelů a obětí „běţných“ trestných činů. Kapitola pátá bude věnována formám 

páchání typických  pro tyto trestné činy. Kapitola šestá se bude zaměřovat na jejich 

příčiny. V kapitole sedmé se budu věnovat popisu situace v České republice a vývoji 

extremistické scény, je zde zmíněna i problematika Dělnické strany jakoţto v současné 

době diskutované téma. Závěrečná devátá kapitola bude věnována mezinárodní úpravě 
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trestných činů z nenávisti. 
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1. Pojem trestné činy z nenávisti 
 

1.1 Pojem trestné činy z nenávisti 

 

Trestné činy z nenávisti (hate crime), které jsou někdy označovány jako trestné 

činy z předpojatosti či předsudků (biased crime) anebo z nesnášenlivosti, představují 

jeden z moderních, i kdyţ ne zcela nových kriminologických fenoménů. Jde o násilné 

trestné činy proti osobám a věcem páchané zcela nebo převáţně kvůli rase, náboţenství, 

etnické příslušnosti, pohlaví, politické nebo sexuální příslušnosti, věku nebo 

psychickému či tělesnému poškození dané osoby nebo majitele příslušné věci. Jsou 

páchány vůči jednotlivci či skupině na základě předsudků, resp. předpojatosti nebo 

nenávisti proti skutečné nebo předpokládané rase, barvě pleti, náboţenství, národnosti, 

pohlaví, handicapovanosti či sexuální orientaci, ale také odlišnému ţivotním stylu oběti. 

Předpojatostí se zde míní negativní názor na skupinu či jednotlivce na zmíněném 

základě: můţe tedy jít o předpojatost ve vztahu k rase, etnicitě, náboţenství, sexuální 

orientaci, zdravotní handicapovanosti apod. Pachatelé se těchto trestných činů 

dopouštějí na základě pocitu skupinové příslušnosti vůči členovi nebo členům jiné 

skupiny s cílem všechny členy cizí skupiny zastrašit a vlastní skupinou pohnout 

k odpovídajícím cílům. Nenávistí ohroţené skupiny se stávají oběťmi na základě svého 

symbolického statusu a příslušnosti k sociální skupině pociťované pachatelem jako cizí. 

Páchání těchto trestných činů sděluje celé skupině potenciálních obětí poselství 

odmítání, nenávisti a strachu.
1
 

Trestné činy z nenávisti můţeme definovat takto: jedná se o protiprávní jednání, 

které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu a jeho pohnutkou je apriorní 

nenávist pachatele vyplývající z příslušnosti oběti útoku k určité rase, národnosti, 

etnické skupině, náboženství, třídě či jiné sociální skupině.
2
 

 

 

                                                
1 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 459. ISBN 

978-80-7357-365-2.  
2 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008. s. 11. ISBN 

978-80-7357-311-9. 
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1.2 Charakteristické znaky trestných činů z nenávisti 

 

Trestné činy z nenávisti zahrnují celou řadu trestných činů, přesto lze 

vypozorovat určité společné znaky, které je odlišují od ostatních trestných činů. Asi 

nejdůleţitějším charakteristickým znakem je pohnutka. Pro trestné činy z nenávisti je 

typické to, ţe nebývají zaměřeny proti konkrétní oběti na základě jejích osobních 

vlastností, ale oběťmi se stávají lidé pouze na základě své příslušnosti k určité skupině, 

typicky se jedná o rasu, náboţenské přesvědčení, politické názory, etnickou příslušnost 

apod. Dalším charakteristickým znakem trestných činů z nenávisti je problematičnost 

posuzování jejich právní kvalifikace a to především dokazování pohnutky. Trestné činy 

z nenávisti jsou velmi často páchány ve skupině a to dává jejich pachatelům pocit 

anonymity. Velká část obětí není ochotna vypovídat, protoţe má strach z odplaty.  

Charakteristický je i způsob spáchání těchto trestných činů. Jak je uvedeno výše, 

jsou většinou páchány ve skupině. Samotnému fyzickému útoku zpravidla předchází 

verbální vyhroţování, které vyústí v brutální fyzický útok. Typické je pro ně také to, 

ţe obvykle nejsou plánovány.  

Trestné činy z nenávisti patří mezi trestné činy s poselstvím, mezi symbolické 

činy. Jejich pachatelům se nejedná o konkrétní oběť, tyto oběti jsou pouze 

symbolickými zástupci určité skupiny, jejíţ jsou členy. Cílem těchto je totiţ zastrašit 

i ostatní členy nenáviděné skupiny, vnést mezi ně neklid, destabilizovat je. 

  

1. 3 Dělení trestných činů z nenávisti 

 

Existují dvě základní formy extremistických činů: 

1. činy páchané ve jménu většiny, aby utlačovaly menšinu (například slogan 

Čechy Čechům), 

2. činy páchané organizovanými skupinami nenávisti ve jménu vyšší instance, 

idolu za účelem změnit a napravit hodnoty lidí anebo alespoň poškodit stát 

a vládu. 

 

Dalším dělením extremistického násilí je dělení podle jeho motivačního pozadí. 

Podle tohoto psychologického kritéria lze rozlišit 4 základní typy: 
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1. záţitkové extremistické násilí (sensations hate crimes), 

2. reaktivní extremistické násilí (reactions hate crimes), 

3. symbolické extremistické násilí (missions hate crimes), 

4. organizované extremistické násilí (organized hate crimes).
3
 

 

Záţitkové extremistické násilí je zpravidla spontánní a nepřipravované, vyplyne 

z dostupnosti oběti. Psychologové ho většinou objasňují pomocí výhod, které jedinci 

plynou z agresivního chování. Tyto aspekty rozpracovávají na půdě agresologie 

tzv. teorie prestiţe a analyzující funkce, které násilí plní. Extremistické násilí můţe 

fungovat jako cesta k získání uznání (ve vlastní referenční skupině) a pozornosti 

(v oficiální společnosti). Brutální a nesmyslné násilí spolehlivě upoutá pozornost 

veřejnosti i médií. Pro určité skupiny i jednotlivce můţe být násilí jediným 

dosaţitelným prostředkem zviditelnění se a pro vybočení z kaţdodenní šedi. Pachatelé 

tohoto druhu extremistického násilí se většinou rekrutují z frustrovaných, nešťastných 

a nespokojených mladých jedinců, kterým současně chybí předpoklady pro vstup 

do světa úspěšných a vyvolených. Vítanými terči jejich agrese se stávají příslušníci 

jakékoliv zranitelné skupiny obyvatelstva (azylanti, homosexuálové, Romové atd.) 

Extremistické násilí reaktivní povahy vzniká jako reakce na údajně ohroţující 

změny v ţivotním prostoru většinové populace. Pachatelé reaktivního násilí 

ospravedlňují své činy tím, ţe jejich ţivotní styl, ţivotní prostor nebo sousedskou 

pospolitost ohroţují cizí vetřelci. Domnívají se, ţe vetřelci zpochybňují jejich právo na 

sousedství, školu, pracovní místo. Musí proto chránit svůj region před invazí outsiderů. 

Oběti jsou napadány proto, protoţe čerpaly svá ústavní práva. Z psychologického 

pohledu jsou u reaktivních extremistických činů dominantní především sociálně-

psychologické fenomény jako předsudky, strach z odlišnosti a často také ekonomické 

a politické faktory. 

Fanatismus je základním jmenovatelem extremistického násilí misionářské 

povahy. Jde o povahově nápadné, akcentované osobnosti, které vnímají jako svou 

povinnost zbavit svět údajného zla. Z misionářských pohnutek či misionářského stavu 

                                                
3 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické aspekty motivace k extremismu. In Plecitý, V., Danics, Š., Porada, 

V.: Extremismus jeho kořeny, projevy a východiska řešení. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České 

republiky, 2002. s. 25. ISBN 80-7251-088-6. 
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mysli chtějí eliminovat všechny ty osoby, které podle jejich mínění ohroţují jejich rasu, 

jejich víru či jiný uznávaný princip. Misionářské násilí se zatím studuje především jako 

individuální aktivita fanatických osobností, které se z nenávisti dopouštějí 

individuálního teroru vůči vybraným terčům ve společnosti. Jde-li o fanatické 

seskupení, hovoříme jiţ o organizovaném (skupinovém) extremistickém násilí. 

Organizované násilí z nenávisti se vyznačuje tím, ţe je pácháno více pachateli 

najednou a ve jménu určité skupiny. Lze říci, ţe činy spáchané skutečně dobře 

proorganizovanými fanatickými skupinami představují „extrém v extrému“. Dojde-li 

k nim, pak se obvykle jedná o velmi závaţné útoky, prostřednictvím kterých chce 

organizovaná skupina vyslat poselství a vyvolat strach a destabilizaci ve společnosti. 

Organizované skupiny fanatického smýšlení mají obvykle jednoho vůdce, vyznačují se 

systémem víry, který je vystavěn na nenávisti a násilí. Jejich členové se dávají 

dohromady na delší dobu a vzniká u nich typický znak skupiny – pocit MY. 

Nenávidějící skupina pěstuje svou ideologii, umí ţít i v utajení, disponuje znaky dobře 

fungující organizace: logistika, personální procedury i realizace projektů se po formální 

stránce podobají dobře fungující firmě. K vnějším znakům patří paravojenské tábory 

připravující „personál“ na náročné úkoly, běţné je šíření poselství nenávisti po internetu 

nebo televizí.
4
 

 

1.4 Trestné činy, kde pohnutka spočívající v rasové, národnostní, 

náboženské a jiné nenávisti je znakem základní nebo kvalifikované 

skutkové podstaty podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

 

1. Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci § 352 

Objektem trestných činů podle § 352 a § 353 je klidné občanské souţití. 

Ustanovení § 352 odst. 2 je ochranou proti diskriminaci zaloţenou na politickém 

přesvědčení, národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, vyznání. Znakem 

§ 352 odst. 2 je pohnutka. Jednání (vyhroţování, násilí) je motivováno skutečnou nebo 

domnělou rasou, příslušností k etnické skupině, národností, politickým přesvědčením, 

vyznáním obětí nebo tím, jsou skutečně nebo domněle bez vyznání. Zákonnou 

                                                
4
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 156 - 

160. ISBN 978-80-7380-213-4. 
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podmínkou není, aby pachatel sám byl odlišné rasy, příslušnosti k etnické skupině, 

národnosti, politického přesvědčení, vyznání neţ je oběť. 
5
 

 

2. Hanobení národa, etnické skupiny, rasy, politického přesvědčení a vyznání § 355 

Objektem tohoto trestného činu je ochrana před diskriminací, ústavněprávní 

princip rovnosti bez rozdílu národnosti, jazyka, rasy, etnické skupiny, politického 

přesvědčení a náboţenství. Jednání spočívá ve veřejném hanobení národa, jeho jazyka, 

některé rasy, etnické skupiny, skupiny osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, 

ţe jsou skutečně nebo domněle bez vyznání. Hanobení je hrubě uráţlivý projev, kterým 

můţe dojít k zneváţení, potupení, sníţení váţnosti, zesměšňování národa, jeho jazyka, 

etnické skupiny, rasy nebo skupiny osob. Forma projevu nerozhoduje, můţe se dít ústně, 

písemně, vyobrazením apod. Uráţlivost můţe vyplývat z obsahu projevu, způsobu 

přednesu, popř. z jiných okolností. 
6
 

 

3. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

§ 356 

Objekt je u tohoto trestného činů stejný jako u trestného činu hanobení národa, 

rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355). Liší se však v jednání, protoţe jednání 

podle § 356 spočívá ve veřejném podněcování k nenávisti k některému národu, rase, 

etnické skupině, náboţenství, třídě nebo jiné skupině osob nebo ve veřejném 

podněcování k omezování práv a svobod jejich příslušníků nebo ve spolčení nebo 

ve srocení k uvedeným činům. Podněcováním je takový projev pachatele, kterým 

zamýšlí vzbudit v jiných osobách nenávist k některému národu, etnické skupině, rase, 

náboţenství, třídě nebo jiné skupině osob nebo vyvolat u jiných osob jednání, které by 

vedlo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
7
 

 

 

                                                
5 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010. s 460 – 463. ISBN 978-80-7357-509-0.  
6 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010. s. 465. ISBN 978-80-7357-509-0.  
7 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010. s. 465 – 466. ISBN 978-80-7357-509-0.  
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4. Genocidium § 400 

Objektem trestného činu genocidia je právo národů, národností, etnických, 

rasových, náboţenských, třídních nebo jiných podobných skupin lidí na existenci 

v lidské společnosti. Sekundárním objektem je pak právo na ţivot a na rozvoj osobnosti 

jednotlivých příslušníků těchto skupin. Předmětem útoku je vţdy určitá národnostní, 

etnická a rasová či náboţenská skupina jako celek, i kdyţ útok můţe směřovat jen vůči 

jednotlivci. Cílem genocidia je úplná nebo částečná likvidace skupiny. U tohoto 

trestného činu jde o takové formy jednání, které jsou způsobilé takovou skupinu úplně 

nebo částečně vyhladit. Můţe jít o přímou likvidaci příslušníků dotčené skupiny, 

úmyslné vytvoření takových ţivotních podmínek pro členy této skupiny, které jsou 

objektivně způsobilé přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení, násilná 

asimilace dětí a omezení přirozeného růstu skupiny nedobrovolným omezením 

porodnosti ve skupině, buď provedením zákroků bránících početí nebo rození dětí, nebo 

přijetím jiných opatření bránících plození dětí ve skupině. V souladu s Úmluvou 

o zabránění a trestání zločinu genocidia se postihuje i veřejné podněcování 

ke genocidiu.
8
 

 

5. Útok proti lidskosti § 401 

Objektem tohoto trestného činu je právo národů, národnostních, etnických, 

rasových, náboţenských nebo jiných skupin obyvatel na existenci a svobodný rozvoj 

ve společnosti, jakoţ i právo na ţivot a respektování osobnosti příslušníků těchto 

skupin. Objektivní stránka trestného činu útoku proti lidskosti podle § 401 zahrnuje 

obvyklé zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva, a to především vraţdu, 

mučení, vyhlazování lidí, zotročování, deportace nebo násilný přesun skupiny 

obyvatelstva, znásilnění, sexuální otroctví, vynucenou prostituci, vynucené těhotenství, 

vynucenou sterilizaci nebo jiné podobné formy sexuálního násilí, persekuci skupiny 

obyvatelstva, apartheid nebo jinou podobnou segregaci nebo diskriminaci nebo jiný 

nelidský čin obdobné povahy, včetně nově kodifikovaného nedobrovolného zmizení 

osob. Podmínkou trestní odpovědnosti je to, ţe pachatel se shora uvedeného jednání 

dopustí v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu 

obyvatelstvu. Pod pojmem útok zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu se rozumí 

                                                
8 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010. s. 544 – 545. ISBN 978-80-7357-509-0.  
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jednání spočívající v opakovaném páchání činů uvedených v § 401 odst. 1 

proti civilnímu obyvatelstvu v souladu s politickou linií státu nebo organizace směřující 

k provedení takového útoku nebo s úmyslem napomáhat uplatňování zakotvené 

politické linie. Právě tento znak odlišuje útok proti lidskosti od běţných trestných činů, 

kde je cílem pachatele dosaţení finanční či jiné výhody nebo prospěchu.
9
 

 

6. Apartheid a diskriminace skupiny lidí § 402 
10

 

Objektem tohoto trestného činu je především zákaz jakékoliv diskriminace určité 

skupiny lidí, tedy porušení principu rovnosti. Objektivní stránka spočívá v tom, 

ţe pachatel uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboţenskou nebo 

třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí. Dle Úmluvy o potlačení 

a trestání zločinu apartheidu je apartheid zločinem proti lidskosti. Nelidské činy 

vyplývající z politiky a praktik apartheidu a obdobné praktiky a praktik rasové 

segregace a diskriminace jsou zločiny, které jsou v rozporu se zásadami mezinárodního 

práva, především s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů a váţně 

ohroţující mezinárodní mír a bezpečnost. Smluvní státy této úmluvy prohlásily 

za zločinné organizace, instituce i jednotlivce, kteří páchají zločin apartheidu.
11

 

 

7. Zaloţení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 

§ 403 

Objektem tohoto trestného činu je jedno ze základních lidských práv, a to 

rovnost lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, náboţenství, 

třídě či jiné skupině osob. Účelem trestněprávní úpravy je chránit jakýkoliv národ, rasu 

či jinou skupinu osob a jejich příslušníky před útoky, které jsou vedeny s cílem vzbudit 

                                                
9 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010. s. 547. ISBN 978-80-7357-509-0.  
10 Apartheid je politika rasové diskriminace a segregace (tj. nedobrovolného, nuceného oddělování 

barevného a bělošského obyvatelstva) zaloţená na rozlišování a zvýhodňování bělošského obyvatelstva 
na úkor jiných ras. Apartheid byl mezinárodní úmluvou prohlášen za zločin proti lidskosti. Zločin 

apartheidu úmluva definuje jako nelidské činy páchané s cílem vytvořit a upevnit nadvládu jedné rasové 

skupiny osob nad jakoukoli rasovou skupinou osob a systematicky tyto osoby zatlačovat. Za nelidské 

činy, které, pokud jsou páchány s takovým cílem, naplňují pojem zločin apartheidu, se povaţují jednání, 

jako jsou zavraţdění příslušníků rasové skupiny, způsobení váţné tělesné nebo duševní újmy 

příslušníkům rasové skupiny, omezení jejich svobody nebo důstojnosti nebo jejich mučení, svévolné 

uvěznění, nezákonné ţalářování, úmyslné vytváření ţivotních podmínek zaměřených k dosaţení jejich 

částečné nebo úplné fyzické likvidace a další jednání. 
11 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 549. ISBN 978-80-7357-509-0.  
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k nim nenávist nebo omezit jejich práva a svobody. Objektivní stránka trestného činu 

spočívá v tom, ţe pachatel zaloţí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, 

náboţenskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob. 
12

 

 

8. Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka § 404 

Objekt tohoto trestného činu je rovnost lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti 

k etnické skupině, rase, náboţenství, třídě či jiné skupině osob. Předmětem ochrany je 

tak zákaz diskriminace. Objektivní stránka spočívá v tom, ţe pachatel veřejně projevuje 

sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1.
13

 

 

9. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia § 405 

Objektem trestného činu jsou základní lidská a občanská práva a svobody, 

rovnoprávnost všech lidí bez rozdílu rasy, národnosti, sociální příslušnosti nebo původu. 

Genocidium a jiné zločiny proti lidskosti, u kterých byla prokázána historická 

správnost, nesmějí být popírány, zpochybňovány, schvalovány nebo ospravedlňovány 

za účelem podpory rasistických teorií a myšlenek. Skutková podstata neomezuje rozsah 

tohoto ustanovení pouze na zločiny spáchané nacistickým reţimem v průběhu druhé 

světové války. S ohledem na naši historickou zkušenost s totalitními reţimy je 

trestněprávní ochrana rozšířena i na popírání, zpochybňování, schvalování 

a ospravedlňování komunistického a jiného genocidia a jiných zločinů komunistů 

proti lidskosti. Objektivní stránka spočívá ve veřejném popírání, zpochybňování, 

schvalování nebo ve snaze ospravedlnit nacistické genocidium, komunistické 

genocidium, jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
14

    

  

10. Perzekuce obyvatelstva § 413 

Objektivní stránka trestného činu dle § 413 odst. 1 spočívá v tom, ţe pachatel 

za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid nebo páchá jiné 

                                                
12 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 552-553. ISBN 978-80-7357-509-0.  
13 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 557. ISBN 978-80-7357-509-0.  
14 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 558-559. ISBN 978-80-7357-509-0.  
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nelidské činy vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboţenské, třídní nebo jiné 

podobné diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho 

uţití. Toto ustanovení je provedením Ţenevských úmluv na ochranu obětí války z roku 

1949 a Mezinárodní úmluvy o potlačování a trestání zločinů apartheidu z roku 1973. 
15

  

 

Z trestněprávního hlediska je motiv fakultativním znakem skutkové podstaty 

trestného činu. V řadě skutkových podstat, mezi které patří i rasově motivované trestné 

činy, je však pohnutka přímo uvedena a tím přechází z fakultativního znaku skutkové 

podstaty do povinných znaků, které je nezbytně nutné v trestním řízení dokazovat. 

I jako fakultativní znak skutkové podstaty trestného činu však motiv podmiňuje samo 

naplnění té které skutkové podstaty, zejména pak otázku viny pachatele. Pohnutka 

u rasově motivovaných útoků je povýšena na základní znak skutkových podstat. 

Prokazování motivu můţe být jednoduchou záleţitostí u verbálních útoků, kterými jsou 

šířeny myšleny rasové výlučnosti a zášti typické pro fašismus. U těchto útoků je 

prokázání motivu vcelku bezproblémové, protoţe rasový motiv je zpravidla patrný 

ze samotného verbálního projevu, kterým je napadán občan pro jeho rasovou, 

národnostní odlišnost, pro jeho politické přesvědčení, vyznání nebo proto, ţe je 

bez vyznání. Rasový motiv jednání je patrný i při páchání této trestné činnosti pomocí 

fašistické symboliky. Sloţitější situace je však u ostatních forem rasově motivované 

trestné činnosti, kde je v některých případech obtíţné prokázat rasový motiv. Pojetí 

rasového motivu je mnohem širší, neţ by se dovozovalo z jeho jazykového výkladu. 

Podle současného výkladu pojmu rasový motiv je jej potřebné spatřovat i v národnostní 

a náboţenské diskriminaci, v rozdílném politickém přesvědčení nebo také v tom, ţe je 

oběť bez politického přesvědčení či náboţenského vyznání.
16

 

Mezi nejobtíţnější část vyšetřování trestných činů z nenávisti patří beze sporu 

problematika dokazování motivů, pohnutek, které vedly k jejich spáchání. Jako vodítko 

nám mohou poslouţit postoje, které pachatel zastává a prezentuje. V těchto případech se 

neobejdeme bez psychoanalýzy, která spočívá především popisu a hodnocení chování 

pachatele při šetřeném skutku. Zajímá nás především způsob spáchání, forma spáchání, 

                                                
15 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Aspi, Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 570. ISBN 978-80-7357-509-0.  
16 CMELÍK, J., PORADA, V.: Pohnutka u rasově motivované trestné činnosti. In Plecitý, V., Danics, Š., 

Porada, V.: Extremismus jeho kořeny, projevy a východiska řešení. 1. vydání. Praha:Policejní akademie 

České republiky, 2002. s. 71. ISBN 80-7251-088-6. 
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emoce, pod jejichţ vlivem jednal, případně i to, jestli dotyčný pachatel je členem nějaké 

konkrétní extremistické skupiny a pokud ano, nakolik se její ideje odrazily v daném 

spáchaném skutku.  
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2. Pojmy extremismus, rasismus, terorismus, xenofobie, 

antisemitismus, nacionalismus a jejich vysvětleni 
 

2.1 Extremismus 

 

Extremismus je vysoce frekventovaným pojmem ve společnosti. Je jím 

označována nebezpečná činnost, jeţ vybočuje z mezí, které společnost povaţuje 

za „normální“. Extremistickou činnost společnost není v ţádném případě ochotna 

tolerovat. Jednotná definice extremismu neexistuje, naopak jich je pouţívána celá řada. 

Pro potřeby Policie je extremismus definován jako verbální, grafické, fyzické a jiné 

aktivity spojené zpravidla s vyhraněným ideologickým nebo jiným kontextem, které 

vyvíjejí jednotlivci nebo skupiny osob s názory výrazně vybočujícími ze všeobecně 

uznávaných společenských norem se zřetelnými prvky netolerance, zejména rasové, 

národnostní, náboženské nebo obdobné nesnášenlivosti, a které útočí proti 

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

veřejnému pořádku.
17

 

Extremistické jednání je velmi nebezpečné, protoţe útočí proti základním 

demokratickým principům, které jsou definovány českým ústavním pořádkem. 

Mezi tyto principy patří: 

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

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

3. nezměnitelnost podstatných náleţitostí demokratického právního státu (čl. 9 

odst. 2 Ústavy), 

4. svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), 

5. soutěţ politických stran respektující základní demokratické principy 

a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 

Ústavy), 

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

7. svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod (čl. 1, čl. 3 Listiny 

                                                

17 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se upravuje činnost 

příslušníků Policie České republiky na úseku boje proti extremismu.  
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základních práv a svobod).
18

 

 

Dělení extremismu 

Extremismus se projevuje v mnoha podobách, z nichţ nejvýznamnější 

z kriminologického hlediska jsou: 

1. politický extremismus, 

2. náboţenský extremismus, 

3. terorismus. 

 

2.1.1 Politický extremismus 

Politický extremismus má podobu realizace politického programu s výraznými 

prvky názorové nesnášenlivosti. Je manifestován jako radikální aţ militantní odmítání 

politiky státu nebo ústavného pořádku i za pouţití násilí. Politický extremismus dále 

dělíme na: 

1. pravicově orientovaný, 

2. levicově orientovaný. 

 

Pravicový extremismus je charakteristický především tím, ţe 

1. odmítá rovnost všech lidí, pohrdá principem lidských a přirozených práv, 

základem demokratického státu, 

2. projevuje se jednostranným vyšším hodnocením vlastního „etnika“, „rasy“ či 

„národa“ (časté je spojení s ideologií jako rasismus, krajní formy 

nacionalismu), 

3. je zaměřen proti skupinám, které se odlišují (nenávist k cizincům je obsaţena 

v ideologiích jako xenofobie, antisemitismus, časté je zaměření 

proti homosexuálům), 

4. násilí se dostává do popředí a s tím související militarismus (uspořádání státu 

podle vojenských pravidel), 

5. zdůraznění role státu v ţivotě jedinců – etatismus, popření individualismu, 

                                                
18 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky [online]. Praha : Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2002 [cit. 2011-06-09]. Dostupné z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/extremis/2002/index.html> 
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práv a svobod jednotlivce, 

6. je zaměřen proti demokratickému ústavnímu státu, jde o zaměření především 

proti existenci ostatních liberálních a demokratických sil, 

7. samozřejmostí je nekompromisní vystupování proti krajní levici a jejím 

projevům (proklamovaný „antibolševismus“). 

 

Cílem je prosazení totalitního politického řádu (např. fašismu, nacismu), který 

institucionalizuje fundamentální nerovnost lidí zakládající se na původu, národní, 

etnické nebo rasové příslušnosti, v protikladu k principům rovných práv pro všechny.
19

 

Levicový extremismus klade do popředí princip rovnosti a snaţí se jej rozšířit 

na všechny oblasti společenského ţivota. V konečném důsledku to však znamená, 

ţe srovná lidi takovým způsobem, aţ zanikne jejich individuální lidská svoboda. 

Levicoví extremisté mohou vycházet z ucelené ideologie anarchismu nebo komunismu 

a dále z komunistických odnoţí v podobě trockismu, stalinismu a maoismu. 

Ve zdůrazňování fundamentální lidské rovnosti se sice tyto komunistické ideologie 

shodují s duchovním základem demokratického státu, ale vyvozují z tohoto základu 

extrémní důsledky. Zasahují se totiţ o totální osvobození člověka od všech 

společenských vlivů a odmítají dosavadní politické tradice a kulturu. Levicoví 

extremisté usilují o zásadní převrat existujícího sociálně-politického řádu.
20

 V rámci 

levicového extremismu tvoří specifickou skupinu neobolševici či ortodoxní komunisté, 

kteří zdůrazňují návrat k reálnému socialismu, coţ byla forma vlády ve státech bývalého 

východního bloku. Kromě této skupiny existují i reformní či tzv. eurokomunisté, kteří 

představují klasickou vládní opozici a propagují nový model demokratického 

socialismu. 

Náboţenskému extremismu a terorismu se budeme věnovat dále v této kapitole. 

 

2.1.2 Sekundárně orientovaný extremismus 

Extremismus můţeme dělit na primárně orientovaný, do kterého spadá dělení 

na pravicový a levicový, a dále na sekundárně orientovaný extremismus. Skupinám, 

                                                
19 ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 28 - 29. 

ISBN 80-86861-86-4. 
20 DANICS, Štefan, KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005. s. 23. ISBN 80-7251-204-8. 
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které spadají do kategorie sekundární politické orientace, nejde v prvé řadě o základní 

levicovou či pravicovou politiku, ta je jim lhostejná. Jejich základní hodnoty a orientace 

stojí zpočátku jakoby mimo zájem o politiku a tyto subjekty jsou orientovány na normy 

v jiných neţ politických či právních systémech.  

 

Dělení sekundárního extremismu:  

1. náboţenský, 

2. ekologický, 

3. nacionalistický. 

 

Náboţenský extremismus se dá vymezit jako extremistické jednání členů nebo 

příznivců skupin, případně náboţenských hnutí, ovlivněné náboţenským zaměřením, 

které se projevuje zejména v psychické manipulaci s lidmi, psychickým násilím nebo 

jinou formou násilí či jiným závaţnějším porušováním právního řádu či jednáním, 

označovaným za sociálně patologické nebo sociálně neţádoucí.
21

 Tato definice však 

nechává stranou náboţenský fundamentalismus jako jednu z důleţitých forem 

náboţenského extremismu. Náboţenský fundamentalismus se lze definovat jako 

myšlenkový směr, který doslovnou a historickou interpretací náboţenských textů vnáší 

do přítomné doby nedemokratické prvky.  

U náboţenského extremismu nemůţeme pominout pojem náboţenské sekty. 

Z kriminologického hlediska je sekta vymezena jako náboţenské seskupení, které 

dlouhodobě působí na sebehodnocení jednotlivců takovým způsobem, ţe tito lidé 

docházejí k psychické újmě, která bývá charakterizována především ztrátou 

individuality, sníţeným sebevědomím, sníţenou schopností ţít samostatně bez skupiny 

a bez jejího vůdce. Mají strach z vnějšího světa, světa mimo skupinu. U mladých lidí 

dochází k hlubším změnám osobnosti, často i v důsledku ovlivňování jednotlivce 

skupinou specifickými metodami nátlaku, sugesce, rituálu, izolace, půstu a dalšími. 

Definice sekty však není tak důleţitá jako spíše vymezení základních znaků a praktik: 

 Absolutizace moci vůdce sekty. 

 Cílevědomá regulace informací pro členy sekty. 

                                                
21 CHMELÍK, JAN. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

2001. s. 8. ISBN 80-7201-265.7. 
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 Respekt k autoritám není přijímán jako omezení vlastní vůle, ale většinou 

jako úleva. 

 Sekty jsou většinou přísně organizovaný systém řízený shora dolů. 

 Poslušnost je zcela dobrovolná, není přímo vynucována. 

 Alternativou neposlušnosti je exkomunikace ze sekty. 

 Opuštění sekty je v praxi téměř nemoţné. 

 Vysoká úroveň excitace (vybuzení, stimulace). 

 Míra prokazované lásky je postupem času úměrná podávanému pracovnímu 

výkonu. 

 Pocit viny je hnacím motorem, který způsobuje neuvěřitelné výkony členů 

sekt. 

 Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nebezpečného nepřítele. 

 Pocit výlučnosti a nadřazenosti sekty. 

 Není legitimního důvodu opustit sektu. 

 

Ekologický extremismus lze definovat jako vyhrocené jednání jednotlivců či 

skupin vedené ekologickými pohnutkami, kdy se tyto osoby dopouštějí trestné činnosti 

zejména tím, ţe poškozují majetkové hodnoty a snaţí se zabránit některým legálním 

činnostem škodícím, dle jejich subjektivního hodnocení, ţivotnímu prostředí, které je 

pro ně nejdůleţitější hodnotou. Ačkoliv existují i krajně pravicová ekologická 

seskupení, lze říci, ţe většina ekologických extremistů je buď apolitická, nebo je 

spojena s levicovým extremismem. Velká část levicově orientovaných ekologických 

extremistů povaţuje kapitalismus za důvod poškozování ţivotního prostředí a stejně 

jako poškozování a vykořisťování přírody povaţuje za důleţité odstranit problém 

údajného vykořisťování jedné lidské skupiny druhou. Dle jejich názoru je proto třeba 

bojovat proti kapitalismu a jeho negativním atributům. Ekologičtí extremisté sní o 

návratu určitého druhu primitivní společnosti, která by nezatěţovala okolní prostředí a 

nebojí se hovořit o lidském druhu jako o rakovině na tváři Země. Ekologičtí extremisté 

jsou většinou proti svobodnému podnikání, neboť dle jejich názoru způsobuje 

chamtivost člověka a poškozování ţivotního prostředí. Snaha o omezení základních 

lidských svobod a prosazení totalitní společnosti, jejímţ úkolem je podřízení veškerých 

činností zájmům přírody, sbliţuje ekologické extremisty s politickými extremisty, 
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zejména levicovými.
22

 

Nacionalistický extremismus je myšlenkový směr zaloţený na silném 

upřednostňování vlastního národa a neuznávající některou ze základních zásad 

demokracie. Ve své nejnebezpečnější formě je nacionalistický extremismus spojován 

s teroristickými organizacemi fungujícími na základě snahy o národní osvobození, jako 

je Irská republikánská armáda (IRA) nebo separatistická organizace Baskicko a jeho 

svoboda (ETA). Nacionalistický extremismus můţe také proniknout jak do levicového, 

tak do pravicového politického spektra.
23

 

Náboţenský, ekologický a nacionalistický extremismus se však v České 

republice takřka nevyskytují. 

 

2.2 Rasismus 

 

Téměř kaţdá společnost v dějinách byla konfrontována s cizinci, kteří jejím 

územím procházeli nebo se na něm usazovali. Kdyţ se usadilo více lidí stejného jazyka, 

vznikla z pohledu dříve usedlých menšina, s jejímiţ zvláštnostmi se okolí muselo nějak 

vyrovnat. Rasismus je nevědecká teorie předpokládající, ţe biologický a etnický původ 

určuje kulturní, psychickou (mentální) povahu populací, které se vzájemně dělí 

na „vyšší“ a „niţší“. Bylo to převzato ideologiemi, které zdůrazňují nadřazenost bílé 

rasy nad ostatními „méněcennými rasami“. Rasistou je pak člověk, který je přesvědčen, 

ţe někteří jedinci jsou v důsledku takto definovaných rasových rozdílů nadřazení nebo 

méněcenní. Rasismus buď přímo udrţuje, nebo rovnou nařizuje zřídit rasový řád, stálou 

skupinovou hierarchii, která pomyslně odráţí zákony přírody nebo rozhodnutí Boha. 

Všechny podoby rasismu popírají moţnost, ţe by skupina diskriminující 

a diskriminovaná mohly koexistovat ve stejné společnosti, nebude-li jedna dominantní 

a druhá podřízená.  

Ne všechny rasistické a xenofobní postoje jsou však příznivci těchto skupin 

otevřeně propagovány. Jsou dovedně skryty za projevy vlastenectví a patriotismu, 

jejichţ prostřednictvím je apelováno na národní hrdost, národní tradice a odkazy. 

                                                
22 ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 39 – 40. 

ISBN 80-86861-86-4.  
23

 ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 39 – 40. 

ISBN 80-86861-86-4.  
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Historie je převracena, za historicky ověřená fakta jsou vydávány mýty, pověsti, bajky. 

Můţeme tak rozlišovat rasismus zjevný a rasismus skrytý. Současný rasismus je 

charakterizován tím, ţe revize historie a popírání holocaustu je jedním z jeho 

programových cílů. Jde o to ho společensky etablovat, odstranit existující 

psychologickou bariéru, rehabilitovat nacistické dědictví a legitimizovat současná 

neonacistická hnutí. 

Podle jiných měřítek můţeme rozlišovat rasismus měkký a tvrdý. Měkký 

rasismus je spíše nevyhraněný a latentní společenský postoj, který se neprojevuje jako 

promyšlená a veřejně hlásaná ideologie, ale spíše jako postoj, který si z jiných etnik 

dělá legraci. Tento postoj není explicitním rasismem, ale je spíše povaţován za důvodné 

výhrady proti způsobu ţivota těch, kterých se to týká (Romové, Vietnamci a další 

cizinci). Zdánlivě tedy není v rozporu s principem rovných práv a občanské společnosti, 

ke kterým se Česká republika hlásí. Protoţe jej obvykle v uvedené nevyhraněné 

a špatně rozeznatelné podobě sdílí široká veřejnost, není vnímán jako nezdravý jev, ale 

jako celospolečensky sdílená norma. Tvrdý rasismus je agresivní podoba tohoto postoje, 

jeho projevy jiţ mají podobu veřejně proklamovaných ideologií, např. neonacismu či 

násilných útoků proti etnickým minoritám.
24

 

 

2.2.1 Interetnické konflikty 

S pojmem rasismus úzce souvisí pojem interetnické konflikty. Interetnický 

konflikt je střet různých cílů, sil, názorů, motivů nebo hodnot, jedná se tedy o střet mezi 

nositeli různých etnických charakteristik. Interetnický konflikt obsahuje zejména sloţku 

kulturní v širším slova smyslu. Na pozadí tohoto druhu konfliktu nacházíme nesouhlas 

jedné strany se systémem hodnot strany druhé. Najdeme v něm i rozměr psychologický 

– jedná se o interpersonální konflikt, do něhoţ vstupuje osobnost se svými motivy, 

charakteristikami atd. Interetnický konflikt obsahuje i sloţku sociální a politickou. 

Interetnické konflikty jsou nejzávaţnějším projevem napětí mezi odlišnými etnickými 

skupinami. S tímto nebezpečným fenoménem konfliktů mezi příslušníky etnicky 

odlišných se nepotýká pouze česká společnost. Jde o jev vyskytující se v různých 

                                                
24

 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008. s. 18 - 19. 

ISBN 978-80-7357-311-9. 
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formách všude tam, kde vedle sebe ţijí společenství s odlišnými atributy. Jde také o jev 

vyskytující se v minulosti i v současnosti všude na světě, od rozvojových zemí 

po rozvinuté demokratické společnosti. Etnicky odlišné skupiny spolu přicházejí 

do kontaktu a tento kontakt můţe být, a také často bývá, provázen oboustranným 

napětím. Příčin napětí mezi odlišnými skupinami bývá mnoho, nejčastěji to jsou různé 

předsudky, nedůvěra, xenofobie, nepřátelství. Příčinou konfliktů můţe být jakákoliv 

odlišnost: v názorech na svět, v náboţenském přesvědčení. 

Interetnický konflikt je sloţitou strukturou vztahů mezi přímými i nepřímými 

účastníky konfliktů. Přímými účastníky jsou samozřejmě pachatelé ( se svou případnou 

vazbou na rasistické organizace) a oběť, případně sympatizanti pachatelů nebo obětí. 

Do těchto vztahů dále vstupuje policie a další orgány ochrany práva s vazbou na právní 

systém. Z jiné strany se nepřímými účastníky konfliktu stávají média ovlivňující veřejné 

mínění, různé organizace na ochranu lidských práv, romské občanské aktivity nebo 

skupiny imigrantů. O konflikty se často zajímá místní samospráva a velmi často se 

stává, ţe konflikt přeroste místní měřítka a je předmětem zájmu státní moci 

i politických stran.  Zájem o takové jevy mají i odborníci.
25

 

 

2.2.2 Rasově motivovaný extremismus 

Rasově motivovanou trestnou činnost můţeme definovat jako společensky 

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

na rasově, národností, vyznáním nebo politickým přesvědčením odlišné občany nebo 

potlačuje jejich zaručená práva a svobody pro jejich rasovou, etnickou, národnostní 

nebo náboţenskou odlišnost.  

Charakteristickými znaky rasově motivované trestné činnosti tedy jsou: 

1. společensky nebezpečné jednání, 

2. útok na práva a svobody rasově, etnicky, národnostně nebo náboţensky 

odlišných občanů, 

3. motiv jednání, kterým je rasová, národnostní, náboţenská zášť, která se 

projevuje zejména v chování, jednání, způsobu provedení a následku. Rasová 

                                                
25

 ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. 1. vydání. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci., 2001. s. 3 - 8ISBN 80-86008-94-0. 
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pohnutka je i kvalifikační okolností, která podstatně zvyšuje nebezpečnost 

vybraných trestných činů, u kterých je rasový motiv vyjádřen v kvalifikované 

skutkové podstatě jako okolnost, která podstatně zvyšuje hranici trestní 

sankce, 

4. protiprávnost jednání. 

 

Rasově motivovanou trestnou činnost páchají převáţně sociálně narušené osoby, 

v převáţné většině případů jde o osoby mladistvé, věkový průměr pachatelů je však 

v některých případech sníţen aţ pod hranici trestní odpovědnosti. Podle sociálního 

sloţení jde převáţně o pachatele s nízkým vzděláním, s nízkými příjmy, bez sociálního 

zázemí. Rasově motivované útoky jsou pro ně seberealizací, útěkem z reality jejich 

společenské i osobní neúspěšnosti. Povaţují se za budovatele nového společenského 

řádu, který vyřeší problémy tím, ţe odstraní Romy, cizince, Ţidy a jiné – podle nich 

hlavní příčiny jejich neúspěšnosti.
26

 

 

2.3 Terorismus 

 

Slovo teror je odvozeno z latinského slova terrere, coţ v překladu do češtiny 

odpovídá významu strašný nebo hrozný. Pojem terorismus tedy v sobě zahrnuje takové 

činnosti a metody, které pocity strachu a hrůzy vyvolávají.  

Rada EU ve svém dokumentu ze dne 27. 12. 2001, nazvaném Společný postoj 

Rady EU pro uţití zvláštních opatření pro boj s terorismem č. 2001/931//SZBP, pouţila 

následující definici terorismu: „Teroristický činem“ je některé z následujících 

úmyslných jednání, které může vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 

poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, definované jako trestný čin 

podle vnitrostátních právních předpisů, bylo-li spácháno s cílem: 

1. závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo 

2. protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým 

způsobem nebo aby se jednání zdržela, nebo 

                                                
26

 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

2001. s. 56 – 61. ISBN 80-77201-265-7. 
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3. závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, 

hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace: 

 útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti, 

 útoky ohrožující tělesnou integritu člověka, 

 únos nebo braní rukojmí, 

 způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravního systému, infrastruktury, včetně informačního systému, pevné 

plošiny na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého 

majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné 

hospodářské ztráty, 

 zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní 

dopravy, 

 výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin 

nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum 

a vývoj biologických a chemických zbraní, 

 vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo 

zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;, 

 narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného 

základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských 

životů, 

 výhrůžka některého jednání uvedeného v písmenech a) až h), 

 vedení teroristické skupiny, 

 účast na činnostech teroristické skupiny, například dodáváním informací 

nebo materiálních zdrojů nebo financováním jejích činností jakýmkoli 

způsobem s vědomím skutečnosti, že taková účast přispěje k trestné 

činnosti skupiny. 
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Pro účely tohoto odstavce se "teroristickou skupinou" rozumí strukturované 

sdružení více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem páchat 

teroristické činy. "Strukturovanou skupinou" se rozumí skupina, která není nahodile 

vytvořena za účelem bezprostředního spáchání teroristického činu, její členové 

nemusejí mít formálně vymezené úlohy, není nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá 

struktura.
27

 

Definicí terorismu je samozřejmě celá řada. Všechny však zdůrazňují, ţe se 

jedná o násilí zaměřené proti nezúčastněným, nevinným osobám, které pouze slouţí 

jako prostředek pro dosaţení cílů vytyčených teroristy, nezáleţí na jejich konkrétních 

osobních vlastnostech. Definice terorismu dále zdůrazňují, ţe se jedná o promyšlené, 

plánované a politicky motivované jednání. 

Ve spojení se slovem terorismus se velmi často a nesprávně pouţívá jako jeho 

synonymum slovo teror. Teror však znamená pouze pouţívání násilí nebo hrozbu 

násilím bez jakékoliv politické motivace, teror je dále zaměřen proti konkrétním 

osobám, čímţ se také liší od terorismu, který se na ţádné konkrétní osoby nezaměřuje. 

Terorismus však často pouţívá teror jako prostředek pro dosaţení svých cílů. 

Potřeba boje s terorismem je jedním z nejaktuálnějších témat současnosti. Je 

diskutována v souvislosti s nutností boje s organizovaným zločinem, který je druhou 

stranou prohlubující se světové globalizace, pokroku v oblasti stále vyspělejších 

informačních technologií, opakujících se migračních vln obyvatelstva v různých částech 

světa, vzájemné propojenosti mezinárodního obchodu, investic a kapitálu a z těchto 

elementů vznikajícího konfliktů rozdílných kultur, resp. civilizací. Nový rozměr 

ohroţení v těchto souvislostech představuje perspektiva zneuţití chemických, 

biologických, radiologických a radioaktivních látek teroristy, stejně jako prostor, který 

terorismu otevírají moderní a komunikační technologie. 
28

 Terorismus dnes nerespektuje 

ţádné geografické a politické hranice. Z toho vyplývá, ţe boj proti němu musí být 

veden na široké, celospolečenské frontě a na mezinárodní úrovni. Pouze spolupráce 

mezi státy, vládami a jejich institucemi můţe přinést pozitivní výsledky. Strategickým 

                                                
27 Rada EU. Společný postoj Rady EU pro uţití zvláštních opatření pro boj s terorismem. In Úřední 

věstník EU. 2001, L 344, s. 0093 - 0096. Dostupný také z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001E0931:CS:HTML>. 
28 BRYCHTOVÁ, Kateřina; VOLEVECKÝ, Petr. Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti 

terorismu v kontextu mezinárodního semináře "Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu - 

vyšetřovací metody a problematika dokazování". Trestní právo. 2008, 5, s. 10 - 16. 
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cílem musí být odstranění jeho příčin, tzn. vytvoření stabilizované a prosperující 

společnosti. Je jasné, ţe dosaţení takového stavu je pouze ideálem, kterému je moţné se 

pouze více či méně přiblíţit.
29

 

 

Typy terorismu 

Terorismus je velmi variabilní fenomén, jeho obsah se mění na v závislosti 

na sociálních, ekonomických, kulturních, politických a dalších podmínkách, 

na aktuálním stupni společenského poznání a technického rozvoje. Vytvořit tedy 

přesnou systematickou typologii terorismu je nereálné, avšak existují pokusy o ni. 

Mezi nejčastěji uváděné typy terorismu patří: 

1. Mezinárodní terorismus – obsahuje internacionální prvky. 

2. Vnitrostátní terorismus – dotýká se vnitřních zájmů pouze jednoho státu. 

3. Státní terorismus – pouţívá teroristických metod státní mocí proti jejím 

oponentům. 

4. Subverzivní (podvratný) terorismus – je zaměřen především na diskreditaci 

protivníkovy ideologie a na rozvrácení nebo oslabení jeho politického 

systému. 

5. Sociální terorismus – je obvykle výsadou teroristických organizací s krajně 

levicovým zaměřením. Jeho existence je převáţně stimulována špatnou 

ekonomickou situací a z ní vyplývajícím sociálním napětím. 

6. Ekonomický terorismus – znamená pouţívání ekonomických nástrojů 

a mechanismů k oslabení potenciálního protivníka. Jejich pouţívání vede 

primárně k rozvratu ekonomických vztahů a sekundárně ke zbídačení 

cílových skupin obyvatelstva a k následnému oslabení či rozpadu politické 

moci. 

7. Extremistický terorismus – je doprovodným jevem činnosti krajně 

pravicových, krajně levicových nebo náboţenských skupin a hnutí. Jejich 

ideologická argumentace je často zaloţena na iracionální a emociální  

 

8. argumentaci vyznačující se nenávistí a nesnášenlivostí vůči jiným etnickým 

                                                
29

 BRZYBOHATÝ, Marian. Terorismus I. 1. vydání. Praha: Police History, 1999, s. 15 - 16. ISBN 80-

902670-1-7.  
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a sociálním skupinám i politickým odpůrcům., 

9. Ekologický terorismus – vyjadřuje uţívání nezákonného násilí za účelem 

dosaţení pozitivních cílů – ochrany přírody a přírodních zdrojů. 

10. Náboţenský terorismus – vyjadřuje prosazování náboţenských ideologií, jeţ 

mohou být i součástí oficiální politiky daného státu, násilnými prostředky. 

11. Kriminální terorismus – sleduje především kriminální cíle, ale jeho důsledky 

sekundárně zasahují do politické sféry. 

12. Narkoterorismus – je aktuální zejména v některých jihoamerických zemích, 

kde ho narkomafie pouţívá k prosazování vlastních zájmů, ohroţujících 

stabilitu legálního politického systému. K tomuto účelu disponuje 

obrovskými finančními částkami, zbraňovými arsenály a soukromými 

armádami. 

13. Elektronický terorismus – snaţí se o politickou destabilizaci na základě 

zneuţití či ochromení informačních a počítačových sítí či jiných 

významných elektronických systému. Jeho význam stoupá s rostoucí 

globalizací a následnou informační závislostí. 

14. Jaderný terorismus – je spojován s krádeţemi, s přepravou a  s nezákonnými 

obchody s jadernými materiály, vyuţitelnými k vytvoření jaderné zbraně, 

k zamoření ţivotně důleţitých zdrojů.  

15. Superterorismus – znamená zneuţití zbraní hromadného ničení, případně 

jiných prostředků, které se jim z hlediska svých účinků přibliţují. 

16. Konvenční (klasický) terorismus – je historickým typem terorismu, který 

přetrvává do současnosti. Tento typ pouţívá klasické prostředky jako jsou 

výbušniny, střelné zbraně, hořlaviny, a dále také klasické násilné metody 

jako jsou atentáty, únosy, braní rukojmích. 

17. Nekonvenční terorismus – je relativně novým typem projevů terorismu, 

pro něţ je typické pouţití metod a prostředků, které nelze zahrnout 

do kategorie konvenčního terorismu Patří sem např. zneuţití zbraní 

hromadného ničení, prostředků informační a psychologické války, 

prostředků, které z vojenského hlediska nelze mezi zbraně zahrnout (např. 

zneuţití průmyslových odpadů či látek).
30

  

                                                
30

 BRZYBOHATÝ, Marian. Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy 
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2.4 Xenofobie 

 

Xenofobie v doslovném překladu znamená strach z cizinců, strach z neznámého. 

Jde o negativní postoj vůči jiným, skutečně či domněle odlišným lidem, spojený 

s nedůvěrou, strachem, pocitem ohroţení plynoucím z vědomí jejich existence či 

přítomnosti a často agresivním chováním vůči nim. Xenofobie není lidským specifikem, 

nacházíme ji i u jiných teritoriálních a hierarchických druhů.
31

 

 

2.5 Antisemitismus 

 

Za antisemitismus se povaţují protiţidovské myšlení, postoje a předsudečné 

a nenávistné činy proti Ţidům. Antisemitismus se mnozí povaţují za jeden z nejstarších 

projevů nenávisti, diskriminace a marginalizace určité kategorie lidí. Také proto je 

charakterizován mnoţstvím různých typů, které na sebe v průběhu historie vzal. 

Antisemitismus se tedy dá rozdělit následovně: 

1. náboţensky motivovaný (tzv. pohanský a křesťanský antijudaismus), 

2. ekonomizující, 

3. nacionalistický (nepřesně téţ národnostní), 

4. rasistický (nepřesně téţ rasový), 

5. politizující antisemitismus, 

6. historizující (popírání šoa), 

7. globální. 

 

1. Antijudaismus 

Antijudaismus jako vyhraněné nepřátelství vůči Ţidům známe od druhé poloviny 

1. tisíciletí před Kristem. Spíše neţ o rasismus se však jednalo o nesnášenlivost 

motivovanou směsicí xenofobie a etnocentrismu.
32

 Ţidé se svým monoteismem se v té 

                                                                                                                                          
výcviku speciálních jednotek. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. s. 10 – 11. ISBN 80-

7251-073-8. 

 
31 TESAŘ, Filip. Etnické konflikty. 1. vydání. Praha: Portál, s. r. o., 2007. s. 69 – 70. ISBN 978-80-7367-

097-9.  
32 Tendence poznávat a hodnotit příslušníky jiných kultur očima své vlastní kultury. 
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době a bezprostředně po ní potýkali s Řeky a Římany, kteří je vnímali nejen jako jiné, 

ale taky jako cizí. Chování Ţidů pramenící z náboţenských pravidel nutně vyvolávalo 

mezi ostatním obyvatelstvem nevoli. Neuznávali totiţ jiná boţstva, jejich náboţenské 

předpisy o stravě a čistotě také nemohly vést k toleranci.  

Na rozdíl od pohanského antijudaismu je křesťanská podoba nenávisti vůči 

Ţidům jednak mladšího data, jednak institucionalizovanější. Pramení z několika dosud 

stále omílaných lţí a předsudků vycházejících z křesťanského či pseudokřesťanského 

učení. Celý křesťanský středověk je plný výhrad, ţe Ţidé zavraţdili Jeţíše Krista či 

ţe v něm nerozpoznali spasitele, a proto ţe jejich dějinnou úlohu přebírá církev atd. 

V období středověku se křesťanské výhrady vůči Ţidům nadále prohlubovaly. Byli 

obviňováni, ţe otravují křesťanům studny, ţe jsou nositeli moru, ţe páchají rituální 

vraţdy novorozeňat, křesťanských panen, jejichţ krev následně pouţívají k přípravě 

tradičního ţidovského pokrmu, tzv. macesů. V tomto období jiţ můţeme rozlišovat 

křesťanský antijudaismus ve své lidové a církevní (státní) formě. 

  

2. Ekonomizující antisemitismus 

Podstatou ekonomizujícího antisemitismu jsou výhrady, nenávist, příkazy 

k zaplacení tolerančních daní, zabavování majetku, vyhánění či pogromy namířené vůči 

Ţidům z ekonomických důvodů. Do ekonomizujícího antisemitismu patří i pověry 

o ţidovském spiknutí, které našly svůj obraz v uceleném pamfletu z počátku 20. století 

nazvaném Protokoly siónských mudrců. 

 

3. Nacionalistický antisemitismus 

Nacionalistický antisemitismus se rozvíjí v době vzniku moderních národů 

a národních států. Ţidé díky své teritoriální rozptýlenosti a všudypřítomnosti 

představovali nenárodní národ, coţ znamenalo, ţe byli při politické konstrukci 

příslušníků národa z tohoto národního společenství vylučování či jim bylo neustále 

připomínáno, ţe sice jsou součástí národa, ale přece jen tak trochu cizí. 

 

 

4. Rasistický antisemitismus (šoa) 

Tradičně se šoa dělí do dvou vývojových etap: roky 1933 – 1941 
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předznamenávaly pozdější hrůzné události, které proběhly v letech 1941 – 1945. Během 

prvního období byly v Německu, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku, kde vládly 

pravicové diktátorské reţimy, postupně přijímány protiţidovské zákony a opatření, které 

upíraly Ţidům výkon základních lidských a občanských práv. Na základě 

tzv. Norimberských zákonů (1935) Ţidé v Německu nesměli zastávat veřejný úřad, 

vykonávat některá povolání, uzavírat s Árijci sňatky apod. Jejich majetek, podniky 

a ţivnosti podléhaly přísné registraci a byly mnohdy zabavovány. Ţidé se stali oběťmi 

násilností, nacistická propaganda a antisemitská ideologie hlásaly nenávist k Ţidům 

a varovaly „pravé“ Němce před nebezpečím, které pro ně Ţidé údajně představovali. 

Druhá etapa, jejíţ začátek spadá do roku 1941, je známá pod názvem „konečné řešení 

ţidovské otázky“, jeţ přinesla Ţidům nucené práce, masové popravy a deportace 

do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Tam probíhala genocida nejen ţidovské 

populace, ale i Romů a dalších kategorií lidí z okupovaných území. Všichni ti, kteří 

doufali, ţe s poráţkou nacismu bude ukončen i staletý vývoj antisemitismu v mnoha 

různých podobách, se mýlili. Novodobé podoby antisemitismu na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Ve své podstatě jsou spojeny s důleţitou historickou událostí, která 

ovlivňuje i dnešní mezinárodní politiku, a tou je vznik státu Izrael (1948). 

 

5. Politizující antisemitismus 

Je poměrně sloţité posoudit, zda anti-izraelské a anti-sionistické jevy jsou vţdy 

antisemitské. Za antisemitské jsou povaţovány tehdy, pokud je Izrael vnímán jako 

představitel vlastností přisuzovaných v rámci antisemitské konstrukce Ţida. Pokud však 

bude Izrael kritizován za konkrétní politiku namířenou například proti Palestincům, 

nebude to moţné povaţovat za antisemitismus. 

 

6. Historizující antisemitismus (popírání šoa) 

Antisemitismus bohuţel neskončil spolu s druhou světovou válkou, ale naopak 

se na konci 50. let začala rozvíjet zcela nová forma antisemitismu, která se nazývá 

popírání šoa (holocaustu). Ten spočívá v tzv. odkrývání pravdy, kdy tito antisemité 

popírají mnoţství zavraţděných Ţidů (5 – 6 milionů) a tvrdí, ţe jich bylo daleko méně. 

Dále také popírají Hitlerovu úlohu v tzv. konečném řešení ţidovské otázky a především 

zpochybňují existenci vyhlazovacích táborů a plynových komor.  
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7. Globální antisemitismus 

Tradiční stereotypní vnímání Ţida a konstrukce jeho negativních vlastností se 

od prvopočátku vzniku antisemitismu příliš nezměnila. Změna však nastala v projevech 

antisemitismu v politice, mediích, v kaţdodenním ţivotě, v nových způsobech šíření 

antisemitismu, ve vzniku nových antisemitských organizovaných skupin nebo kvality 

a kvantity antisemitských činů. Od roku 2000 vzrůstá počet verbálních a fyzických 

útoků proti Ţidům a ţidovským institucím. Většina odborníků se shoduje na tom, 

ţe příčinou je stále nevyřešený blízkovýchodní konflikt mezi státem Izrael a Palestinci, 

respektive okolními arabskými státy. Narůstá počet politicky motivovaných a politicky 

projevovaných antisemitských útoků, při kterých se antisemitismus často skrývá do 

antisionismu nebo do kritiky státu Izrael. Změnilo se také centrum antisemitismu a jeho 

rozptyl. Dříve se antisemitismus šířil od křesťanů a z Evropy, v současné době velká 

část antisemitských resentimentů pochází vedle tradičních evropských center 

ze Středního východu i jiných oblastí. Samozřejmě nelze ani pominout nové způsoby 

komunikace. Antisemitismus se šíří především prostřednictvím internetu, vznikají 

skupiny, jejichţ často jediným společným znakem je nenávist vůči Ţidům. Tento nový 

antisemitismus je také daleko méně propojen s křesťanstvím a evropským 

nacionalismem.
33

 

 

2.6 Nacionalismus 
 

V literatuře se často setkáváme s dvojicí slov vlastenectví a nacionalismus. 

Zatímco vlastenectví bývá chápáno ryze pozitivně, nacionalismus bývá popisován jako 

jev záporný. Chápe se jako vyvyšování vlastního národa za kaţdou cenu, sniţování 

národů druhých, chápe se jako ideologie, která ospravedlňuje potlačování a porobování 

těchto druhých národů, bezohledné zacházení s jejich příslušníky a likvidaci jejich 

kultury, zvláště jazyka.
34

 

                                                
33 DANICS, Štefan, KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. 1. vydání.  Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2005. s. 93 - 98. ISBN 80-7251-204-8. 
34 DEMJANČUK, Nikolaj, DROTÁROVÁ, Lucia. Vzdělání a extremismus. 1. vydání. Plzeň: 

Nakladatelství Epocha, 2005. s. 60. ISBN 80-86328-83-X.  
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3. Pachatelé trestných činů z nenávisti 
 

3.1 Charakteristika pachatele 

 

Pachatele trestného činu máme definovaného v § 22 TZ takto: 

§ 22 odst. 1: Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové 

podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. 

§ 22 odst. 2: Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, 

která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, 

že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, 

anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo 

k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky 

předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové 

osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala. 

 

Kriminologie chápe pojem pachatele trestného činu v širším smyslu. 

V kriminologii je pachatelem kaţdý, kdo se dopustí trestného činu bez ohledu na to, zda 

za tento skutek je, nebo není stíhán, ale zabývá se i osobami, které jsou potenciálními 

pachateli kriminality nebo se v jejich chování objevují znaky sociální patologie.
35

  

Osobnost pachatele je v kriminologii (stejně jako v psychologii) nejčastěji 

chápána jako organizovaný, dynamický a interindividuálně odlišný celek 

psychofyzických dispozic, determinujících průběh a projevy psychických procesů 

(reakcí), odráţejících se v chování a jednání. 
36

 Je studována jako psychické specifikum 

konkrétního jedince a současně jsou studovány odlišnosti osobnosti jedince i její shoda 

s osobnostmi dalších jedinců a skupin jedinců. Obraz pachatele, především popis jeho 

osobnosti, je nezbytným zdrojem pro pochopení a vysvětlení jeho kriminálního jednání 

i pro další zacházení s ním s cílem eliminovat u něj opakování kriminálního jednání 

a současně i nezbytným předpokladem zacílení preventivních opatření proti kriminalitě 

                                                
35 HOLCR, Květoň. Kriminologie. 1. vydání. Praha: Leges, 2009. s. 64. ISBN 978-80-87212-23-3.  
36 NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. 1. vydání. Praha: Management Press, 1993. s. 12. 

ISBN 80-85603-34-9. 
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a zvýšení jejich účinnosti.
37

 

 

3.2 Politický pachatel 

 

Pojem politický pachatel vznikl jako produkt typologických přístupů 

v psychologii, tj. popisuje, co je pachatelům trestných činů z nenávisti společné, nikoli 

to, čím se mezi sebou liší. Politický pachatel se nepovaţuje za kriminálníka. Mezi sebou 

a obyčejnými kriminálníky dělá velký rozdíl, nechce, aby s nimi byl stavěn na jednu 

úroveň. Vytváří si obraz svého ideálního já, vidí sám sebe jako idealistu a futurologa. 

Vedou ho altruistické motivy a nic nedělá jenom pro sebe. O upřímnosti a správnosti své 

víry je přesvědčen, své ideologii slouţí s nasazením.  

 

V psychologii se rozlišují dva typy politického pachatele: 

1. pachatel z přesvědčení, 

2. pachatel z pseudopřesvědčení. 

 

Pachatel z přesvědčení se jednoduše domnívá, ţe jeho činy prospívají blahu 

státu nebo alespoň jsou ospravedlnitelné. Takový pachatel dokonce předpokládá tajný či 

skrytý souhlas většiny. Pachatel deklaruje, ţe nemá nic proti obětem. Jsou pro něj 

pouhým symbolem nenávisti: ony se spikly proti ideálu, za který pachatel bojuje a oběti 

tento ideál ohroţují. Pachatel zpochybňuje, ţe obětem náleţí úcta. Pachatel jim vlastně 

ani nechce ublíţit, ale musí to udělat, protoţe jinak by byl zničen jeho ideál (argument 

spiknutí a nutné obrany). Sdruţování stejně smýšlejících jedinců do skupin je 

z psychologického hlediska pokládáno za běţný projev. Někdy se v této souvislosti 

hovoří o ideologických skupinkách. Ideologická skupina se často podílí na trestné 

činnosti buď přímo (pak funguje princip kolektivní nezodpovědnosti), anebo nepřímo 

(drţí s pachatelem, poskytuje mu podporu). K obětem si skupina zachovává odstup, jsou 

to pro ně nepřátelé, depersonifikované nenáviděné objekty. 

Pachatel z pseudopřesvědčení údajnou politickou motivaci pouze předstírá. 

Ve skutečnosti sleduje privátní ziskuchtivé cíle, nikoli neosobní politické cíle jako pravý 

                                                
37 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. Vydání. Praha: Aspi, Wolters Kluwer, 2008. 

s. 119 – 120. ISBN 978-80-7357-377-5. 
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pachatel z přesvědčení. Kriminálních skutků se dopouští z touhy po moci, ze záliby 

v senzacích nebo v dobrodruţství či kvůli tomu, aby uspíšil svoji kariéru. Tento typ 

pachatele je povaţován za obzvláště nebezpečného, protoţe pod krycím kabátem 

idealisty skrývá velký potenciál kriminální energie.
38

 

 

3.3 Motivace pachatelů trestných činů z nenávisti 

 

Motivace je ústředním problémem subjektivní stránky trestného činu. Rozborem 

motivace odpovídáme na otázku, proč se jedinec zachoval tak, jak se zachoval. 

Hledáme důvody, které by učinily jeho chování srozumitelným a pochopitelným 

pro vnějšího pozorovatele. Pojem motivace označuje vnitřní duševní proces, který 

vzbuzuje určité chování, udrţuje ho v chodu a zaměřuje se na konkrétní cíl. Motivace 

probíhá jako zčásti uvědomované a zčásti neuvědomované vnitřní dění. V tomto 

vnitřním dění se vzájemně „poměřují“ dva zdroje hybných sil. Jsou to motivy 

a incentivy. Motivy jsou vnitřní pohnutky k jednání. Motivem jsou např. potřeby 

(primární, biologické a sekundární, sociální), zájmy, city, představy a fantazie apod. 

Incentivy představují vnější situační stimuly (okolnosti), které podněcují jedince 

k jednání. Vnějším stimulem (incentivou) v případě kriminální motivace můţe být 

např. lákavá příleţitost bez rizika odcizit určitou věc nebo chování oběti před činem 

(tzv. provokující oběť nebo zúčastňující oběť).
39

 

 

Pravděpodobné motivace trestných činů z nenávisti lze rozdělit do čtyř skupin: 

1. ideologická averze, 

2. xenofobní averze, 

3. ekonomická a sociální averze, 

4. kriminální motivace. 

 

Podle toho můţeme rozeznávat čtyři hlavní typy pachatel trestných činů z 

nenávisti: 

                                                
38 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 156 – 

157. ISBN 978-80-7380-213-4. 
39 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 81. 

ISBN 978-80-7380-213-4.  



33 

 

1. ideologicky motivovaný pachatel, 

2. xenofobní pachatel, 

3. ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel, 

4. kriminální pachatel. 

 

Ideologicky motivovaný pachatel je běţně členem extremistické organizace. 

Připravenost k násilí je legitimizována ideologií, násilí je zaměřeno na zvláštní skupiny 

obětí na základě politického nebo instrumentálního určení. Tento typ pachatelů není 

charakterizován ţádným zvláštním negativním sociálním statusem, jako 

je nezaměstnanost nebo nedokončení vzdělání, naopak mívá často kvalitní vzdělání 

a stálou práci. 

Xenofobní pachatel prostě nemá rád lidi s odlišnou barvou pleti, ať se jedná 

o Romy, imigranty, ţadatele o azyl a další cizince. Věnuje jim na veřejnosti zvýšenou 

pozornost, kaţdá odchylka v jejich chování nebo vzhledu ho popuzuje, vyvolává spory 

a střety. Často náleţí k takovým subkulturám mladých, jako jsou hooligans apod. 

Ačkoliv zastává výrazně proticizinecké názory a předsudky, distancuje se 

od extremistických stran a organizací. Tento typ pachatelů mívá obvykle nízké vzdělání, 

je běţně nezaměstnaný a zakusil ekonomický nedostatek. 

Ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel nesouhlasí se sociální a imigrační 

politikou státu. Takový pachatel má pocit, ţe nově příchozí ubírají příleţitosti a finanční 

zdroje domácímu obyvatelstvu. Z toho se mohou vyvinout různé násilné akty, které jsou 

odůvodňovány obranou ekonomiky. Pachatelé pociťují nedostatek peněz, bytů, 

pracovních míst a sociálních sluţeb. Tento typ averze se tradičně projevuje 

i vůči Romům, kteří jsou povaţováni za příjemce různých podpor a sociálních dávek.  

Kriminální pachatel se liší od jiných kategorií pachatelů nepříznivým sociálním 

zázemím a zvláště četnými záznamy v rejstříku trestů. Mezi těmito pachateli je oproti 

ostatním kategoriím vysoké procento jedinců s nedokončeným vzděláním 

a nezaměstnaných. Jde o agresivní pachatele, kteří násilí povaţují za běţný prostředek 

při řešení problémů. Agrese tak není zaměřena jen proti cizincům, ale násilí je viděno 

jako normální a legitimní způsob chování ve vztahu k ostatním.
40

 

Motivace pachatelů interetnického násilí se v některých případech od motivace 
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„běţných“ pachatelů trestných činů z nenávisti liší: 

1. Prostá xenofobní averze. Mnozí jedinci prostě nemají rádi lidi s odlišnou 

barvou pleti, ať se jedná o Romy, imigranty, ţadatele o azyl a další cizince. 

Věnují jim na veřejnosti zvýšenou pozornost, kaţdá odchylka v jejich 

chování nebo vzhledu je popuzuje, komentují ji, vyvolávají spory a střety. 

Patří sem i početná skupina českých občanů, kteří se bílou barvou pleti cítí 

lidsky hodnotněji neţ osoby s jinou barvou pleti. 

2. Ideologicky podbarvená averze. V této skupině se většinou vyskytují mladí 

muţi, kteří xenofobní projevy svých rodičů podloţili neonacistickou 

ideologií. Typické pro ně je kreslení graffiti, symbolů a sloganů jako Cizinci 

ven, Čechy Čechům, WP, KKK, kreslení hákových kříţů apod. Početně 

nevelká, ale nezanedbatelná část těchto pachatelů jsou přesvědčením rasisté 

nebo jsou členy rasistických skupin. 

3. Ekonomicky a sociálně podbarvená averze. Tito pachatelé často nesouhlasí se 

sociální a imigrační politikou státu. Na pozadí jejich mnohých agresivních 

projevů a násilí vůči imigrantům a azylantům je pocit, ţe nově příchozí 

ubírají různé příleţitosti a finanční zdroje domácím obyvatelům a jsou 

velkým ekonomickým břemenem pro ekonomiku. Zvláště v dobách 

ekonomických depresí vládne zejména mezi marginalizovanými skupinami 

hořkost a zlost, ţe cizí dostávají to, co jim je odepíráno. Z toho se mohou 

vyvinout různé násilné akty, které jsou odůvodňovány obranou ekonomiky. 

Tento typ averze se projevuje i vůči Romům, kteří jsou tradičně povaţováni 

za příjemce různých podpor, přídavků na děti, podvodně získaných 

invalidních důchodů apod. 

4. Ochrana „našich“ ţen. Některá rasistická a nacionalistická hnutí kladou velký 

důraz na kontrolu sexuálního chování ţen. Podle těchto hnutí jsou sexuální 

vztahy mezi „našimi“ ţenami a „cizinci“ zneuctěním rasy a národa 

a „zředěním“ jeho krve cizí krví. Inspirace nacistickou ideologií je zřejmá, 

povědomá je i z období apartheidu v Jiţní Africe. Cizinci bývají těmito 

skupinami označováni za infikované HIV a sexem posedlé po místních 

ţenách. Ţeny naopak jako slabé, nevinné oběti, které je třeba chránit i proti 

jejich vůli. Incidenty s tímto podtextem se často odehrávají v klubech, 
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na diskotékách, většinou za spoluúčasti alkoholu a jiných návykových látek. 

Bývají reakcí na flirt s cizincem, kdy se dívka buď obrátí na místního chlapce 

o ochranu, nebo místní muţ iniciativně reaguje na běţný flirt. Jsou to celkem 

běţné konflikty, které vznikají i bez rasových motivů, ale potyčka můţe nabýt 

nových rozměrů, je-li rivalem Arab, černoch, Asiat apod. 

5. Ochrana teritoria. Obrana teritoria proti vpádům cizinců bývá povaţována 

za jádro ideologie nacionalistů i rasistů. Nově příchozí zabírají území, které 

podle jejich názoru patří domácím usedlíkům: imigranty je nutné násilně 

vyhnat.
41

  

 

3.4 Pachatelé trestných činů z nenávisti v České republice 

 

Typická je skutečnost, ţe jsou mezi nimi osoby z majoritní společnosti, které 

ventilují své xenofobní postoje, zaměřené především proti Romům, a nejsou 

prokazatelně spjaty s pravicově extremistickými subjekty. Při páchání této trestné 

činnosti bývá přibliţně jedna čtvrtina pachatelů pod vlivem alkoholu. Výrazným 

způsobem mezi nimi převaţují muţi, podíl ţen je zanedbatelný. Dále lze konstatovat, 

ţe kaţdoročně mírně převaţují prvopachatelé nad recidivisty. Z hlediska vzdělání se 

dlouhodobě jedná o výrazný podíl osob se základním vzděláním či základním 

vzděláním s výučním listem. Dlouhodobě neměnná je i věková struktura pachatelů, 

převaţují mezi nimi osoby ve věku 21 – 39 let (obvykle kolem 50 a více %). Jedná se 

tudíţ o osoby, které jiţ obvykle neprochází vzdělávacím procesem, nelze u nich 

očekávat, ţe budou dobrovolně měnit své názorové stereotypy či styl chování a jednání. 

Pro ovlivnění tohoto trendu jsou důleţité vzdělávací aktivity a kampaně zaměřené 

do niţších věkových kategorií, aby nedocházelo k jejich pozdějšímu propadu 

mezi pachatele v rámci výše zmíněné věkové kategorie. Podíl pachatelů – cizinců 

na sledované trestné činnosti dlouhodobě nepředstavuje významnou veličinu.
42
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 ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. 1. vydání. Praha: 
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rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Dostupné z WWW: 
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4. Oběti trestných činů z nenávisti 

 

Termín viktimologie je odvozen od latinského slova victima (oběť). Pojem oběť 

je ústředním pojmem viktimologie. Za klasickou se v současné době povaţuje definice 

von Hentiga, podle které se osoba stává obětí, jestliţe je objektivně narušeno její právo 

a subjektivně je proţíváno s nevolí nebo bolestí. Existují však tři různá pojetí pojmu 

oběť: 

1. V nejširším pojetí se za oběť povaţuje člověk nebo skupina lidí, kteří utrpěli 

jakoukoliv újmu způsobenou nejen trestným činem, ale téţ válkou, 

diskriminací nebo ţivelnými pohromami. 

2. V širokém pojetí je obětí osoba, organizace, morální nebo právní řád, který je 

ohroţen, poškozen nebo zničen trestným činem. 

3. V úzkém pojetí je obětí jen fyzická osoba, která utrpěla trestným činem 

jakoukoliv újmu (na ţivotě, na zdraví, majetku, cti a jiných právech). 

 

Z úzkého pojetí vychází i definice obětí, kterou přijalo v roce 1985 Valné 

shromáţdění OSN v rámci Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti 

trestných činů a zneuţití moci: 

„Oběti“ znamenají osoby, které individuálně nebo kolektivně utrpěly újmu, včetně 

fyzického nebo psychického poškození, emocionálního utrpení, ekonomické ztráty nebo 

závažného porušení jejich základních práv z důvodu konání nebo nekonání, které je 

porušením vnitrostátních trestních zákonů platných v členských státech, včetně těch 

zákonů, které stanovují trestnost zneužití pravomoci.
43

 

V kriminologii se při uţívání pojmu oběť vychází z úzkého pojetí, tj. ţe oběť 

kriminality je fyzická osoba, která utrpěla kriminálním činem jakoukoliv újmu 

na ţivotě, zdraví, majetku, cti nebo jiných právech. 

Dále můţeme oběti trestných činů z nenávisti dělit na primární (přímé oběti 

kriminálního činu), sekundární (např. příbuzní obětí, kteří jsou v bezprostředním 

kontaktu s primární obětí) a terciální (např. příslušníci komunity, veřejnost, jejichţ újma 

                                                
43 United Nations [online]. 96th plenary meeting : 29. 11. 1985 [cit. 2011-06-09]. Declaration of Basic 

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of P wer, A/RES/40/34. Dostupné z WWW: 
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je zprostředkována např. médii – tiskem, televizí apod.).
44

 

Oběťmi trestných činů z nenávisti jsou obvykle muţi mladších věkových skupin, 

Romové, nezaměstnaní. Podle předmětu útoku můţeme trestnou činnost z nenávisti 

rozdělit do tří základních skupin: 

1. útoky proti Romům, jejich obydlí a majetku, 

2. antisemitské útoky proti osobám ţidovské národnosti, 

3. útoky proti cizincům s odlišnou barvou pleti. 

 

4.1 Viktimizace oběti 

 

Oběti trestných činů z nenávisti se oběťmi stávají v důsledku svých 

předem daných, fixních vlastností (např. barva pleti, národnost, vyznání, sexuální 

orientace), které oběť samozřejmě nemůţe změnit, rizika viktimizace nejsou totiţ 

individuální povahy. Proces poškozování oběti tak probíhá na třech úrovních: 

1. bezprostřední oběť, která je zástupným terčem útoku, 

2. skupina obyvatel, ke které oběť patří a kterou chce pachatel zastrašit 

(skutečný terč útoku), 

3. demokratický právní stát, který trestné činy z nenávisti destabilizují tím, 

ţe narušují pokojné souţití jednotlivých skupin obyvatelstva. 

 

Být konfrontován s rasově podbarveným násilím a stát se cílem rasových 

provokací nebo násilí z důvodu odlišnosti – rasové, národnostní, kvůli původu, můţe 

mít zásadní vliv na sebehodnocení oběti. I tzv. méně závaţné formy rasových 

provokací, se kterými se setkávají především děti (ukazování prstem, pošklebování, 

upozorňování dospělých na různá nebezpečí plynoucí z odlišnosti, ale i ignorace 

kolektivem dětí), můţe systematicky podrývat osobní proţívání jejich lidské 

důstojnosti. Zejména Romové a jejich děti jsou s takovou zkušeností téměř denně 

konfrontováni. Protoţe násilí a viktimizace jsou tak úzce spjaty se sebehodnocením, 

oběti a jejich rodiny touţí po pomstě. Jejich záměrem je obdobně poníţit a pokořit 

útočníky a „dát jim lekci“. Některým jedincům jsou útoky proti nim samým celkem 

lhostejné, ale těţce nesou útoky proti svým rodinám. Můţe tomu tak být u romských 
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rodin, které po rasových útocích vytvářejí domoobranu a berou zákon do vlastních 

rukou. Takové chování samozřejmě dále roztáčí spirálu násilí mezi majoritním 

obyvatelstvem a Romy, imigranty a mezi rasisty a antirasisty. 

K pocitu viktimizace můţe přispívat i pocit, ţe je člověk proti nepřátelské síle 

sám. Pokud je přímá oběť násilí identifikována jako příslušník nějaké skupiny, 

např. etnické minority nebo azylového centra, je i tato skupina vystrašena 

a viktimizována. To jsou pak případy, kdy je vybrán jako oběť libovolný příslušník 

určité skupiny. Subjektivní pocit bezpečí vţdy velmi zajímá oběti a bezprostředně 

ohroţené skupiny rasového násilí. Pokud policie není schopná vyřešit jednotlivé případy 

a odhalit pachatele, můţe to mít závaţný dopad na pocit bezpečí oběti. Pocit ohroţení 

viktimizovaných skupin dále vzrůstá v případech, kdy policie rasový a xenofobní 

podtext událostí bagatelizuje. Pokud na druhé straně policie přizná rasový a xenofobní 

podtext událostí, můţe se výrazně sníţit tzv. posttraumatický stresový syndrom obětí 

rasově motivovaného násilí. Korektní postup orgánů ochrany práva viktimizované 

skupiny uklidňuje a ty se pak cítí bezpečněji.
45

 

Viktimizace probíhá jinak neţ u běţných kriminálních činů. První podstatný 

rozdíl spočívá v tom, ţe u extremistického násilí dochází k viktimizaci kvůli fixním, 

předem daným a často nezměnitelným charakteristikám obětí. Spouštěcím 

mechanismem násilí jsou tedy znaky oběti, nikoli pohnutky pachatele v klasickém 

psychologickém pojetí kriminální motivace. Oběti tedy nemají moţnost svobodné 

volby, nemohou samy o sobě zvýšit bezpečnost svého ţivota, rizika viktimizace jdou 

prakticky mimo ně. Kulturní, rasové, religiózní, sociální a demografické diference 

mezi oběťmi jsou hlavním startérem extremistického násilí. Jako reálné startéry 

pro vznik nenávisti se zatím uplatnily následující odlišnosti: rasa, náboţenství, etnická 

příslušnost, politická nebo sexuální orientace, věk, ţivotní styl a tělesné nebo duševní 

poškození.  

Napadání obětí má typickou vývojovou dynamiku. Fyzickému násilí obvykle 

předchází psychické zastrašování (verbální ataky, vyhroţování, nápisy na domech 

obývaných nenáviděnými skupinami, telefonní teror). Trestné činy z ideové, tj. myšlené 

nenávisti, jsou zvláštní psychologickou kategorií. Tuto zvláštnost lze vyjádřit jednou 
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větou: pro pachatele se potenciální oběti stávají smetím, pachatelé pevně věří, ţe oběti 

si zaslouţí, aby byly viktimizovány. Je proto iluzorní uvěřit účinné lítosti předstírané 

v soudní síni, kdyţ je pachatel stále mentálně i fakticky vázán na svou extremistickou 

scénu. Druhý podstatný rozdíl spočívá v šíři dopadu viktimizace. U běţné násilné 

kriminality je ve hře konkrétní poškozený tak, jak je vymezen trestním řádem.
46

 

 

Extremistické násilí lze povaţovat za velmi nebezpečné, neboť viktimizuje 

na třech úrovních: 

1. bezprostřední oběť (tj. přímý terč útoku), 

2. celý terč nenávisti (tj. skupinu obyvatelstva, ke které oběť patří a kterou chtějí 

pachatelé zastrašit), 

3. pluralistický stát a jeho demokratickou bázi (neboť extrémistické násilí vysílá 

poselství do celé společnosti, destabilizuje ji, narušuje vztah mezi skupinami 

obyvatelstva). 

 

Z psychologického pohledu je laxní reakce státu na extrémistické násilí riskantní 

strategií. Škodí obětem i pachatelům. U obětí dochází k sekundární viktimizaci, 

diskriminovaná skupina je vytlačována na společenskou periferii, paleta 

psychologických důsledků je široká, neustálý pocit ohroţení můţe u diskriminovaných 

vést aţ k rozvoji nenávisti k sobě samým. U pachatelů nelze z psychologického hlediska 

doufat, ţe ocení zdrţenlivost sankcí a ţe se spontánně napraví. Nenávist si osvojili 

při plném vědomí, zdůrazňovat proto iracionálnost, spontánnost či vliv alkoholu 

u jednotlivých trestných činů jako argument pro upuštění od sankcí se rovná posilování 

kriminální kariéry osob pohybujících se na extremistických scénách.
47

 

                                                
46 § 43 odst. TŘ: Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo 

jiná škoda (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit 

se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit. 
47 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 162. 

ISBN 978-80-7380-213-4.  
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5. Formy páchání trestných činů z nenávisti 

 

Trestné činy z nenávisti jsou páchány ve třech základních formách, a to: 

1. slovními útoky (verbálně), 

2. útoky proti fyzické integritě (brachiálně), 

3. graficky (mediálně). 

 

Podstatou první formy páchání (verbální útoky) je útok na práva a svobody 

občanů bez přímého kontaktu s napadenou osobou, zahrnující slovní napadání, 

pronásledování oběti doprovázené nadávkami a výhruţkami apod. Verbální útoky jsou 

dále specifické tím, ţe jsou páchány v převáţné míře skupinou pachatelů aţ davem. 

Nejčastějšími způsoby páchání verbálních útoků jsou pronášení fašistických pozdravů 

Sieg Heil doprovázené zdviţenou pravicí, slovní uráţky a napadání občanů pro jejich 

rozdílnou barvu pleti, rasovou odlišnost, příslušnost k jinému národu apod., pronášení 

rasově motivovaných projevů před skupinou podobně smýšlejících občanů, hudební 

produkce s rasově motivovanými texty a další. Verbální útoky jsou velmi často 

doprovázeny ničením majetku a různých objektů. 

Výrazným rysem násilných útoků (brachiální útoky) je narůstající brutalita 

projevující se jak vůči tělesné integritě občana, tak i vůči majetku. Společným rysem 

všech násilných útoků je agrese, prostřednictvím které pachatelé vyjadřují svůj 

nepřátelský a nenávistný postoj vůči rasově, etnicky, národnostně odlišným nebo 

náboţensky smýšlejícím občanům. Základními způsoby páchání jsou fyzické nebo 

psychické násilí aţ teror, násilí vyjadřované ve formě pohrůţky nebo přímé násilí proti 

osobě a majetku. Psychické násilí je projevováno zejména při pochodech městem, 

při kterých jsou vykřikována fašistická hesla, je určité, zpravidla minoritní skupině 

vyhroţováno zabitím nebo jinou váţnou újmou, při pochodu je veřejně demonstrována 

síla. 

Třetí forma páchání rasově motivovaných útoků (grafická forma) je 

charakteristická vydáváním různých časopisů, tzv. zinů nebo fanzinů, vylepováním 

plakátů, tvorbou různých symbolik, grafických nebo jiných zástupných znaků, typickch 

pro to které extremistické hnutí. Obvyklým motivem grafických projevů jsou symboly 

fašismu a nacismu nebo jiné symboly, které vyjadřují nebo v historii společnosti 
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vyjadřovaly odpor a nenávist k rasově, náboţensky, národnostně nebo jinak odlišným 

občanům. Nejčastějším grafickým projevem je fašistická svastika (hákový kříţ), různé 

fašistické reálie, symbolika KU-KLUX-KLANU a další. Rasově motivovaná trestná 

činnost se v čistých formách vyskytuje zcela výjimečně. Je pro ni typické, ţe jednotlivé 

formy páchání jsou propojeny a vzájemně se doplňují. 
48

 Pro formy páchání rasově 

motivované trestné činnosti je typické, ţe se výjimečně vyskytují samostatně, obvykle 

jsou tyto formy vzájemně propojeny a doplňují se. 

 

Podle objektu napadení můţeme rasově motivovanou trestnou činnost dělit do tří 

základních skupin: 

1. útoky proti Romům nebo proti jejich majetku (nejčastější objekt), 

2. útoky zaměřené antisemitsky, 

3. útoky proti cizincům s odlišnou barvou pleti, s odlišným náboţenstvím nebo 

národností nebo proti jejich majetku. 

 

Podle příslušnosti pachatelů k určité skupině obyvatel můţeme rasově 

motivované útoky dělit na: 

1. útoky skinheadů proti Čechům, 

2. útoky Romů proti skinheadům prezentované jako akt sebeobrany, 

3. útoky Čechů, kteří nejsou příslušníky nebo příznivci hnutí skinheads, 

proti Romům, 

4. útoky Romů proti Čechům, kteří nejsou příslušníky hnutí skineads, 

5. útoky Romů proti skinheadům pro jejich příslušnost k hnutí skinheads, 

6. útoky skinheadů proti ostatním obyvatelům pro jejich rozdílnou barvu pleti, 

jiné vyznání, nebo proto, ţe jsou bez vyznání, nebo pro jejich politické 

přesvědčení.
49

 

U trestných činů z nenávisti se jen výjimečně objevuje příprava, jsou spontánní 

reakcí na předchozí konfliktní situaci. Značný podíl má tzv. situační extremismus, 

tj. jednání vyvolané hádkou či potyčkou mezi dvěma jedinci, ke které se pak přidávají 

                                                
48 CHMELÍK, Jan: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

2001. s. 59 – 60. ISBN 80-7201-265-7.  
49 CHMELÍK, Jan: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

2001. s. 60 – 61. ISBN 80-7201-265-7.  
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další extremisticky ladění příznivci obou stran. Dále jsou tyto trestné činy zaloţeny 

na skupinových konfliktech, pachatelé vyuţívají anonymity své skupiny, mají pocit, 

ţe jednají jako skupina, necítí se tedy individuálně odpovědní za své jednání. Tyto 

pachatelé ve skupině páchají činy, ke kterým by se oni sami nikdy neodhodlali, 

spoléhají na to, ţe jsou kryti davem. Dále nelze pominout ani fakt, ţe páchání 

extremistického násilí velmi často předchází konzumace alkoholu a drog. 
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6. Příčiny trestných činů z nenávisti 
 

Příčiny trestných činů z nenávisti můţeme dělit do dvou skupin: 

1. předsudky a stereotypy a  

2. společenská a ekonomická situace. 

 

6.1 Předsudky a stereotypy 

 

Předsudky můţeme definovat jako zvláštní společenské postoje, které pramení 

z předpojatosti, nepříznivého postoje k jevu, k činnosti, k člověku, který se obtíţně mění 

pod vlivem adekvátní opačné informace. Nezávisí na aktuální situaci a nemají oporu 

v porozumění. Předsudky u trestných činů z nenávisti vychází z předpokladu, ţe někteří 

lidé mají niţší kvalitu neţ jiní, tento názor je brán za pravdivý bez jakéhokoliv dalšího 

ověřování. Tyto předsudky nejčastěji nalezneme ve vztazích mezi rasami a národy, ale 

mohou se týkat i kulturních a sociálních rozdílů.  

Obecně jsou předsudky chápány jako určitý druh stereotypu, jde o představy 

ve vědomí lidí, které realitu zjednodušují. Tyto předsudky mohou někdy být zaloţeny 

i na osobních zkušenostech vyplývajících z kontaktu s danou menšinou, v naprosté 

většině se však o ţádnou zkušenost neopírají a jsou předávány rodinnou či školní 

výchovou, náboţenstvím nebo kulturou. Nelze opominout ani vliv médií. Některé 

předsudky mohou být povaţovány za neškodné nebo je dokonce sdílí i většina 

společnosti, některé předsudky, jako například rasismus, xenofobie nebo 

antisemitismus, jsou povaţovány za společensky nepřijatelné a vzbuzují odpor. 

Předsudky a stereotypy za příčinu trestných činů z nenávisti povaţuje spíše 

angloamerická kriminologie. 

 

6.2 Společenská a ekonomická situace 

 

Evropská kontinentální kriminologie se spíše zaměřuje na konkrétní společenské 

příčiny, které působí jako kriminogenní faktory trestných činů z nenávisti. Existence 

trestných činů z nenávisti je dávána do souvislosti s existující sociální situací, stavem 
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společnosti a společenským klimatem.  

 

Společenské příčiny působící jako kriminogenní faktory trestných činů 

z nenávisti můţeme rozdělit do tří rovin: 

1. obecné, působící na celou společnost, 

2. skupinové, působící na jednotlivé rizikové skupiny, 

3. individuální, působící na konkrétní pachatele.
50

 

 

Mezi obecné kriminogenní faktory patří globalizace. Globalizace nám totiţ mění 

způsob ţivota, který byl pro danou komunitu typický a který se vytvářel po celá staletí. 

V jejím důsledku dochází k destabilizaci hodnot dané komunity. V dnešní době se 

tradice a kultury mísí daleko více neţ kdy předtím, coţ samozřejmě vyvolává 

hodnotový chaos a zmatek. Důsledkem je tedy buď rezignace na původní hodnoty 

a vytvoření nových hodnot společných pro všechny, nebo naopak xenofobní 

nacionalismus, rasismus, se kterými jsou spojeny negativní jevy intolerance.  Zejména 

právě rasismus je povaţován za důsledek migrace, která se nekontrolovaně přehnala 

Evropou i dalšími kontinenty. Migrace s sebou přinesla nejen komplikace v hospodářské 

a sociální oblasti, ale i změny v psychice a postojích obyvatel v zemích, kam migrace 

směřovala. Reakcí na tyto změněné podmínky a situace bývá často násilí. Jednou 

z reakcí na existující a stále působící problémy je i tzv. rasistické harašení (racial 

harassment), které lze v obecné rovině vysvětlit jako obtěţování, zneklidňování menšin, 

odlišných ras, etnicit, náboţenství apod. extremistickými hnutími či jednotlivci 

patřícími k majoritní části obyvatelstva, a to verbálními útoky, hesly, symboly a výroky 

s rasistickým obsahem. 
51

 Bohuţel globalizace je v dnešní době nevyhnutelná, nelze se 

jí ţádným způsobem bránit. Je však nutné, aby probíhala na principu vzájemného 

respektování. Vţdyť kontakt s jinou kulturou člověka můţe velmi obohatit. 

Vzhledem k tomu, ţe pachatelé trestných činů z nenávisti pocházejí zpravidla 

z mladších věkových skupin, je ze skupinových faktorů třeba zmínit zejména ty, které 

souvisejí s procesem dospívání. Patří sem například nedostatečná ţivotní zkušenost, 

                                                
50

 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008. s. 156. ISBN 

978-80-7357-311-9. 
51 CHMELÍK, Jan: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

2001. s. 16. ISBN 80-7201-265-7. 
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revolta proti zavedených způsobům chování, otevřenost k novým myšlenkám, sklon 

k radikálním postojům a rozhodnutím, malá schopnost domýšlet důsledky svého 

jednání. K tomu netřeba připočíst snahu někam patřit, prezentovat svou příslušnost 

k určité skupině, nacházet podporu a uznání mezi vrstevníky. Mladým lidem vyhovuje 

černobílé vidění světa a hledání nepřítele, který je za všechno odpovědný. Takový 

člověk snadno podlehne vlivu demagogů hlásajících jednoduchá řešení. To všechno má 

za následek náchylnost mladého člověka k radikálně zaměřeným skupinám 

s extremními názory a vede jej často i k extremistickým projevům. Mladí lidé hledají 

svou identitu prostřednictvím takové referenční skupiny, která je snadno mocensky 

vymezitelná vůči slabším a dává jim tak pocit jistoty a sounáleţitosti. Příslušnost 

k extremistické skupině tak dává mladému člověku alternativu k řešení jeho sociální 

a ekonomické situace. 

Na individuální úrovni se u disponovaných jedinců objevují důvody jako 

například nedostatečné osobnostní vyzrání, strach z neznámého a ohroţení pocitu 

jistoty, touha po moci a vládnutí, zvýšení agresivity či explicitní vyznávání rasistických 

hodnot.
52

 

Obecnou, skupinovou ani individuální úroveň nemůţeme posuzovat odděleně, 

musíme je brát vţdy komplexně. Jen totiţ spojení všech těchto faktorů lze povaţovat 

za příčinu trestných činů z nenávisti.  

                                                
52

 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008.s. 156. ISBN 

978-80-7357-311-9. 
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7. Situace v České republice 

 

V České republice se zatím pojem trestné činy z nenávisti, tedy doslovný 

překlad anglického slova hate crimes, neustálil, často se pouţívá spíše pojem 

extremistické násilí. Pod pojem extremismus jsou obvykle zahrnovány pojmy rasismus, 

xenofobie, terorismus, anarchismus, nacionalismus, fašismus, antisemitismus, 

náboţenský fundamentalismus. V trestním právu se pouţívá označení trestné činy 

páchané z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek. Ani instituce 

a bezpečnostní orgány České republiky nepoţívají jednotnou definici, ale jde spíše 

o určité profesní reakce na potřeby aktuální praxe. 

Resort Ministerstva vnitra České republiky rozděluje extremní projevy 

podle evropského zaţitého rázu na pravicové, levicové, nacionalistické, náboţensky 

fundamentalistické a dále rozlišuje: 

1. projevy, které mají politický charakter a spadají především do působnosti 

Bezpečnostní informační sluţby, 

2. projevy, které mají charakter trestných činů či přestupků a spadají zejména 

do působnosti Policie ČR (někdy jsou označovány za nepolitické extremní 

projevy).
53

 

 

Jednu z mála oficiálních definic extremismu a kriminality s extremistickým 

podtextem nalezneme ve Zprávě o problematice extremismu na území České republiky 

za rok 2002. Pojmem extremismus jsou zde označovány vyhraněné ideologické postoje, 

které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí 

proti základním ústavním principům jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Je 

však otázkou, zda by Ministerstvo vnitra České republiky a Policie České republiky 

při vyhodnocování trestné činnosti neměly přistoupit ke změně terminologie a uzpůsobit 

ji tak, aby nebyla předem selektivní vůči potenciálním obětem nenávistně motivovaných 

projevů a činů. Pojmy trestný čin z nenávisti, přečin z nenávisti či nenávistný incident 

jsou bezesporu objektivnější neţ doposud pouţívané pojmy. Oběťmi trestných činů 

z nenávisti nebo nenávistných incidentů se mohou v budoucnosti, pokud tomu uţ tak 

                                                
53 DANICS, Štefan. Extremismus, hrozba demokracie. 1. vydání. Praha: Police history, 2002. s. 62. ISBN 

80-86477-07-X.  
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latentně není, stávat např. staří lidé z důvodu věku, osoby s odlišnou sexuální orientací, 

bezdomovci, osoby zdravotně handicapované či sociálně slabé a další nějak „odlišní“ 

jedinci či skupiny osob. 

Při hodnocení trestné činnosti s extremistickým podtextem je třeba brát v potaz 

dlouhodobé trendy. Ty jsou viditelné především v podílu tohoto druhu trestné činnosti 

na celkové zaevidované kriminalitě, skladbě spáchaných trestných činů, nápadu této 

trestné činnosti v jednotlivých krajích a ve stratifikaci zjištěných pachatelů z hlediska 

pohlaví, věku a vzdělání jako základních veličin. V průběhu 15 let, kdy je tato trestná 

činnost sledována, představovala malý podíl na celkové zjištěné kriminalitě, dosahující 

maximálně 0,1 %. Ve skladbě trestné činnosti výrazně převaţovaly a nadále převaţují 

trestné činy dle § 403, § 404, § 405 TZ. 

Přes zmíněné dlouhodobé trendy trestné činnosti s extremistickým podtextem je 

třeba brát neustále v potaz latentnost tohoto druhu kriminality a skutečnost, 

ţe nejčastější obětí této trestné činnosti bývají příslušníci romského etnika. Proto je jí 

věnována zvýšená pozornost. Na rozdíl od některých unijních států neexistuje v České 

republice nevládní organizace, která by shromaţďovala vlastní údaje a vedla vlastní 

statistiku případů, které by měly vypovídající hodnotu mimo jiné i o projekci tohoto 

jevu právě v oné šedé zóně latence.
54

  

 

7.1 Politický extremismus v České republice 

 

Od počátku 90. let 20. století je v České republice patrný nárůst projevů 

extremismu, na kterých se podílí stále vyšší počet mladých pachatelů. Extremistická 

scéna zatím není stabilní a stále se vyvíjí. Dosáhla jiţ kvalitativně vyššího stupně 

a zapojila se do mezinárodních struktur. Jsou pro ni typické její projevy, které nabyly 

na razanci. Dále jsou pro ni příznačné dva základní extremistické směry: 

1. pravicově orientovaný extremismus (neonacisticky, fašisticky 

a nacionalisticky orientované organizace a hnutí), 

2. levicově orientovaný extremismus (anarchoautonomní skupiny, 

                                                
54 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 18. 05. 2011 [cit. 2011-06-06]. Zpráva o problematice 

extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro 

rok 2010 a ke koncepci boje proti extremismu pro rok 2011. Dostupné z WWW: 

<http://www.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&as_q=zpr%C3%A1va+o

+problematice+extremismu&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok>.  
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neobolševické a nacionalistické skupiny či organizace). 

 

7.2.1 Pravicově orientovaný extremismus 

Vývoj české neonacistické scény byl v roce 2010 poznamenán řadou opatření 

bezpečnostních sloţek, několika rozhodnutími soudů v neprospěch pravicových 

extremistů. Vliv na vývoj této scény má samozřejmě i celospolečenské taţení proti 

pravicovému extremismu. Celá pravicově extremistická scéna se tak dostala do krize, 

o které svědčí i fakt, ţe došlo k velmi výraznému poklesu uspořádaných veřejných akcí. 

Hlavním trendem na české pravicově extremistické scéně je rostoucí a všestranné 

vyuţívání moţností internetového prostředí, zejména sociálních sítí k propagaci 

různých subjektů, jejich cílů a ideologie, sdílení obrazových a zvukových materiálů, 

komunikace. Dalším trendem se odklon od centralizovaných struktur a příklon k lokálně 

působícím skupinám. 

Česká krajně nacionalistická scéna v posledních letech stagnuje, chybí jí vůdčí 

osobnost a její činnost není z bezpečnostního hlediska nijak významná. 

Nejvýznamnějším nacionalistickým subjektem byla Národní strana, ta však na přelomu 

let 2009 a 2010 ukončila činnost, několik jejích aktivistů poté převzalo České hnutí 

za národní jednotu, které se zaměřuje na odpor proti výstavbě mešit a islámských center 

v České republice. Dalším subjektem české nacionalistické scény je Národní 

sjednocení, jehoţ činnost je však zcela bez významu. 

Výsadní postavení na české neonacistické scéně měl Národní odpor, který však 

toto postavení postupně ztrácí, potýká se s řadou obtíţí, ať uţ finančního nebo osobního 

rázu. Naopak stále silnější postavení získávají Autonomní nacionalisté, kteří během 

roku 2010 uspořádali několik pochodů a demonstrací. 

Hnutí českých skinheads zahrnuje jak ultrapravicové, tak ultralevicové frakce. 

Ultrapravicové lze v současné době rozdělit na neonacisty, fašisticky a nacionalisticky 

orientované skiny. U českých neonacistů se vyskytují všechny ideové směry. Fašisté se 

inspirují Mussolinim a gen. Gajdou. Od nich se podstatně liší nacionalistické 

organizace, z nichţ některé akceptují ideu státu, ve kterém vládne zákon, a odmítají 

antisemitismus.  
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7.2.2 Levicově orientovaný extremismus 

Česká levicově extremistická scéna se dělí do následujících hlavních proudů: 

anarchistického, environmentálního, marxisticko – leninského a na radikální 

anarchoautonomní scénu, která je součástí mezinárodní platformy Antifa. I u levicově 

extremistické scény můţeme sledovat stejně jako u pravicově extremistické scény stále 

větší vyuţívání internetu, zejména tedy sociálních sítí ke komunikaci a k propagaci cílů 

a ideologie.  

Anarchoautonomní scéna je typická pro levicový extremismus v České 

republice. Jako anarchoautonomní scéna je označováno spojení klasických anarchistů 

s tzv. autonomním hnutím, tj. nedogmaticky a neideologicky orientovaným, zdánlivě 

apolitickým hnutím, které zastává radikálně nonkonformní postoje vůči společnosti. 

Propojeni anarchistů a autonomů je důsledkem odklonu od klasických anarchistických 

idejí, ke kterému došlo v západní Evropě v průběhu 80. let. Pro českou 

anarchoautonomní scénu byl rok 2010 ve znamení stagnace činnosti jejích členů, 

k útlumu došlo i v mnoţství uspořádaných akcí. Hlavní náplní činnosti 

antiautoritářského hnutí zůstal boj proti příznivcům krajní pravice, který spočívá 

zejména v monitoringu činnosti neonacistů a ve zveřejňování získaných informací 

na internetových stránkách AFA/ANTIFA. Kromě toho antifašisté pokračovali 

v přímých fyzických útocích na své ideové odpůrce. Nejvýznamnějšími subjekty české 

anarchoautonomní scény jsou neregistrované organizace ČSAF a AFA/ANTIFA.
55

 

Vedle nich samozřejmě existuje celá řada regionálních skupin, jejich činnost je však 

zcela bezvýznamná.  

Marxisticko – leninsky orientované skupiny (neobolševismus, trockismus) se 

dlouhodobě potýkají s nezájmem mladých lidí a s tím související nedostatečnou 

členskou základnou. Z tohoto důvodu je nijak zvlášť významně neprojevují. 

Nejvýraznějším subjektem je Svaz mladých komunistů Československa, který se 

prezentuje jako jediný legitimní nástupce Komunistického svazu mládeţe, který byl 

však v roce 2010 opět legalizován. Nejvýznamnějším zástupcem trockistické scény se 

stala Nová antikapitalistická levice, která vznikla v roce 2009. Pokusila se stát 

i politickou stranou, nepodařilo se jí však nasbírat počet podpisů potřebných 

pro registraci.  

                                                
55 www.antifa.cz 



50 

 

7.2.3 Problematika Dělnické strany 

Dělnická strana byla u Ministerstva vnitra zaregistrována 20. 12. 2002 

pod názvem Nová síla, ale jiţ 13. 1. 2003 byl na ustavujícím sjezdu této strany název 

změněn na Dělnickou stranu. 24. 11. 2008 rozhodla vláda České republiky usnesením 

č. 1506 o podání návrhu vlády NSS na rozpuštění této strany a návrh byl 5. 12. 2008 

Nejvyššímu správnímu soudu podán. Tento návrh byl však odmítnut a soud se zabýval 

aţ usnesením vlády České republiky č. 1211 a dne 17. 2. 2010 byla Dělnická strana 

rozsudkem NSS rozpuštěna. 15. 3. 2010 Dělnická strana podala proti tomuto rozsudku 

dovolání k Ústavnímu soudu ČR, který ho 27. 5. 2010 odmítl jako zjevně 

neopodstatněný.  K výmazu Dělnické strany ze seznamu politických stran a hnutí došlo 

1. 11. 2010. Po rozpuštění Dělnické strany přešlo vedení strany a část členské základny 

do Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která fungovalo od roku 2008 jako 

záloţní subjekt Dělnické strany pro případ jejího rozpuštění. DSSS oproti Dělnické 

straně upravila svůj politický program a snaţí se vystupovat velmi umírněně, je patrná 

snaha o to být nespojován s českou neonacistickou scénou. DSSS kandidovala i 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, naštěstí bez úspěchu.  

Důvody pro zrušení Dělnické strany byly následující. Z internetových stránek 

zrušené Dělnické strany plyne, ţe jejím záměrem bylo stát se alternativou pro voliče, 

kteří nesouhlasí se současnou vládou demokratických stran a zároveň těch, kteří 

nechtějí volit Komunistickou stranu Čech a Moravy. Členové Dělnické strany však 

soustavně porušovali zákony a spolupracovali s extremistickými hnutími. Vláda ČR 

ve svém návrhu ze dne 23. 9. 2009 Dělnickou stranu popsala takto: Dělnická strana 

porušuje Ústavu a zákony a jejím cílem je odstranění demokratických základů státu. 

Nerespektuje základní demokratické principy a neodmítá násilí k prosazování svých 

zájmů. Inklinuje k omezování některých lidských práv a svobod, směřuje k potlačení 

rovnoprávnosti občanů a ke snaze o uchopení a drţení moci způsobem zamezujícím 

druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc. To vláda dovozuje 

také ze spolupráce Dělnické strany a krajně pravicových hnutí. Dělnickou stranou 

navrhovaná úprava práv a povinností občanů a nového uspořádání společnosti není 

zaloţena na dodrţování demokratických principů, ale na jejich porušování či 

omezování. Politická strana obecně můţe poţadovat změnu ústavy a zákonů, ale změny 

navrhované Dělnickou stranou volají po diskriminaci a odstranění samotné podstaty 



51 

 

základních lidských práv a svobod. To je také podporováno veřejnými vystoupeními 

představitelů Dělnické strany. Protiprávnost jednání Dělnické strany spočívala 

především v reálném naplňování programu Dělnické strany, jehoţ hlavními body byly 

např.: znovuzavedení trestu smrti, zrušení přistěhovaleckých táborů, zavedení určování 

národnosti, zavedení zákona o domovském právu. V řízení před NSS bylo prokázáno, 

ţe skutečný program DS, nahlíţený ve světle projevů představitelů a členů této strany, 

dále projevů, které zazněly na shromáţděních, kterých se DS zúčastnila, a názorů, které 

DS prezentuje ve svém stranickém tisku, směřuje k vyvolávání národnostní, etnické 

a sociální nesnášenlivosti a ve svém důsledku ke snaze o omezení základních práv 

a svobod určitých skupin obyvatel České republiky, zejména menšin. DS nepochybně 

směřuje k potlačení rovnoprávnosti občanů, a to zejména na základě národnostního 

klíče nebo sexuální orientace. Dále i symbolika uţívaná DS navazuje na německý 

nacionální socialismus, který sehrál negativní roli v dějinách nejen Evropy, ale i světa. 

NSS shledal, ţe DS má v úmyslu nahradit systém demokratického právního státu 

totalitní ideologií nacionálního socialismu, coţ by vedlo k porušení článku 9 odst. 2 

Ústavy České republiky. NSS prokázal úzkou provázanost DS v podstatě se všemi 

významnými neonacistickými hnutími v České republice. NSS tedy dospěl 

k přesvědčení, ţe DS svým jednáním naplňuje strategii k prosazování svého politického 

programu a dosaţení společenského modelu, který je v příkrém rozporu s koncepcí 

demokratického státu. NSS se zabýval i otázkou přičitatelnosti zkoumaného jednání této 

politické straně, o přičitatelnosti programu DS nebylo pochyb, stejně tak nebylo pochyb 

o přičitatelnosti projevů jejích představitelů nebo členů nebo názorů uvedených 

v Dělnických listech. NSS se dále zabýval i přezkumem bezprostřednosti rizika 

ohroţení demokracie. DS v tomto směru jiţ dosáhla stupně, kdy můţe představovat 

aktuální riziko pro demokracii. Z hlediska bezprostřednosti rizika NSS povaţuje 

za významnou skutečnost, ţe DS představuje monopolní, vysoce organizovanou 

politickou platformu pro všechny významné pravicově extremistické subjekty působící 

v České republice. V průběhu řízení před NSS se neprokázalo, ţe by v DS existoval 

trend k proměně k méně extremním protiprávním  projevům. Posledním hlediskem, 

kterým se NSS zabýval, bylo to, zda rozpuštěním této politické strany nebude narušena 

proporcionalita mezi omezením práva sdruţovat se v politických stranách a zájmem 

společnosti na ochraně jiných hodnot. DS byla NSS označena jako strana vyznávající 
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totalitní ideologii, jako strana hlásící se ke společenskému modelu, který byl zavrţen 

po způsobení nevýslovného utrpení desítkám milionů lidí, a který přes odstup více neţ 

půl století neztratil nic z negativního utrpení desítkám milionů lidí. DS se zaštiťovala 

svobodou projevu a právem sdruţování. Nikdo se však nemůţe účinně dovolávat 

ochrany svých vlastních základních práv a svobod, uplatňovaných s cílem ohroţovat 

nebo porušovat základní práva a svobody druhých. NSS tedy v souladu s § 4 zákona 

č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích,
56

 

Dělnickou stranu zrušil.
57

 

DS proti rozsudku NSS podala dovolání k Ústavnímu soudu. Hlavním 

argumentem DS bylo to, ţe napadený rozsudek byl vydán v řízení, které trpělo váţnými 

procesními vadami, pro které je věcně nesprávný. Ústavní soud však ve svém usnesení 

konstatuje, ţe ústavní stíţnost neobsahuje nic jiného neţ opakování výhrad 

a argumentů, které DS vznesla jiţ v řízení před NSS a na které zmíněný soud podrobně 

a vyčerpávajícím způsobem reagoval. V řízení před NSS bylo prokázáno naplnění 

podmínek pro rozpuštění DS jako politické strany, obsaţených v § 13 odst. 6 za pouţití 

§ 4 písm. a) a d) a § 5 zákona č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách 

a v politických hnutích. V řízení před NSS bylo podle Ústavního soudu důsledně 

respektováno právo DS na spravedlivý proces, neboť v průběhu řízení byla seznámena 

se všemi důkazy, k těmto důkazům měla moţnost se vyjádřit a této moţnosti také 

vyuţívala. Navíc celý proces bylo moţno veřejně sledovat a veškeré relevantní 

materiály byly publikovány na webových stránkách NSS. DS ve svém návrhu namítala, 

ţe rozhodnutím NSS došlo k popření ústavního práva na svobodné vyjadřování názorů 

a idejí a k omezení ústavně zaručeného práva na svobodu sdruţování. Ústavní soud 

však k těmto závěrům nedospěl a návrh DS odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.
58

 

                                                
56 § 4: Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,  

a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu, 

b) které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky stanovené orgány, 

c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se 

ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů, 

d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů. 
57 Rozsudek Nejvyššího správního soudu Pst 1/2009 – 348 ze dne 17. února 2010, [cit. 8.6 2011]. 

Dostupný z WWW: <http://www.nssoud.cz/>. 
58 Usnesení Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 13/10 ze dne 25. května 2010,  [cit. 15.6 2011]. 

Dostupný z WWW: <http://www.concourt.cz/>. 

http://www.nssoud.cz/
http://www.concourt.cz/
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8. Mezinárodně právní úprava trestných činů z nenávisti 

 

Druhá světová válka byla velkým milníkem v dějinách, v důsledku kterého se 

do popředí zájmu světa dostala ochrana lidských práv. Je patrná snaha po tom, aby se jiţ 

nikdy neopakovaly zločiny páchané v tomto období. Důsledná ochrana lidských práv je 

však velmi obtíţná, je totiţ potřeba, aby jednotlivé státy spolupracovaly, k čemuţ občas 

bohuţel chybí potřebná vůle.  

 

8.1 Charta Spojených národů 

 

Zakládací listinou Organizace spojených národů je Charta spojených národů, 

která byla přijata na mezinárodní konferenci v San Franciscu (konference se konala 

25. 4. – 26. 6. 1945), v platnost vstoupila 24. 10. 1945. Cílem OSN je především 

udrţovat mezinárodní mír a rozvíjet mezinárodní vztahy, samozřejmě bez pouţití síly 

nebo její hrozby. Základní lidská práva a svobody náleţejí všem lidem stejnou měrou, 

bez ohledu na jejich náboţenství, rasu, pohlaví, jazyk a další skutečnosti, na základě 

kterých se lidé od sebe odlišují. 

 

8.2 Všeobecná deklarace lidských práv 

 

Všeobecná deklarace lidských práv je jedním z prvních dokumentů zabývajících 

se problematikou lidských práv. Z článku 1 a článku 2 naprosto jasně vyplývá rovnost 

a svoboda všech lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboţenství, 

politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, majetek, rod nebo jiné 

postavení.
59

 

                                                
59 Článek 1: Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem 

a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 

Článek 2. odst. 1: Každý je oprávněn ke všem právům a svobodám, jež stanoví tato Deklarace, bez 

jakéhokoli rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Odst. 2: Dále nebude činěn 

žádný rozdíl z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž 

osoba přísluší, byť jde o zemi nebo o území nezávislé, poručenské, nesamosprávné nebo podrobené 

jinému omezení. 
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8.3 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 

V preambuli této úmluvy z roku 1966 je deklarováno, ţe jakékoli učení 

o nadřazenosti zaloţené na rasovém rozlišování je z vědeckého hlediska falešné, 

morálně odsouzeníhodné, sociálně nespravedlivé a nebezpečné a ţe rasová diskriminace 

v teorii nebo praxi, ať se vyskytuje kdekoli, není ospravedlnitelná, dále také 

ţe diskriminace mezi lidmi podle rasy, barvy pleti nebo národnostního původu je 

na překáţku přátelským a mírovým vztahům mezi národy a ohroţuje mír a bezpečnost 

mezi národy, jakoţ i harmonické souţití lidí, ţe existence rasových přehrad je 

neslučitelná s ideály jakékoli lidské společnosti. Podle článku 1 této úmluvy výraz 

„rasová diskriminace“ znamená jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo 

zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém 

původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo 

uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, 

hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života.  

Tato úmluva také zřídila kontrolní systém a mechanismus dohledu nad 

dodrţováním závazků v ní přijatých. Smluvní strany se dohodly, ţe bude zřízen Výbor 

pro odstranění rasové diskriminace, který bude oprávněn projednávat stíţnosti na 

porušování jakýchkoli ustanovení této úmluvy.  

  

8.4 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

Základní zásadou tohoto paktu je princip národa na sebeurčení, resp. zákaz 

jakékoli diskriminace při praktické realizaci občanských a politických práv.
60

 Tento pakt 

také vytvořil 18členný Výbor pro lidská práva, jehoţ hlavním úkolem je projednávat 

zprávy smluvních stran o plnění závazků vyplývajících z tohoto paktu. 

 

                                                
60 Článek 2: Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto 

Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez 

jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
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8.5 Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 

 

Tato úmluva byla přijata v roce 1968 v důsledku zločinů páchaných za druhé 

světové války. Mezi její stěţejní principy nepromlčitelnost válečných zločinů, 

nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti páchaných v době války i míru, 

nepromlčitelnost trestných činů vyhnání obyvatelstva z půdy, kterou má v drţbě, 

způsobené ozbrojeným útokem nebo okupací, nepromlčitelnost nelidských činů, které 

jsou důsledkem politiky apartheidu, nepromlčitelnost zločinu genocidia. Tyto zločiny 

jsou nepromlčitelné i v případě, ţe nejsou porušením vnitřního práva země, v níţ byly 

spáchány. 

 

8.6 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Tato úmluva ideově vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv a obsahuje 

zejména lidská práva a základní svobody zejména politického a občanského charakteru. 

Dále tato úmluva vytvořila soudní a kontrolní mechanismus, který slouţí k nápravě 

moţných porušení práv a povinností z ní vyplývajících. Původně byla ustanovena 

Evropská komise pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva se sídlem 

ve Štrasburku. Evropská komise pro lidská práva měla plnit smírčí úlohu, coţ znamená, 

ţe měla monitorovat situaci, jednodušší případy sama vyřizovat a ty sloţitější 

předkládat k rozhodování Evropskému soudu pro lidská práva. Evropský soud 

pro lidská práva byl oprávněn vynášet rozsudky v konkrétních sporech a vypracovávat 

posudky v jednotlivých záleţitostech. Bohuţel se činnost Komise ukázala být 

neefektivní, proto v roce 1994 došlo k reformě tohoto soudního a kontrolního systému 

na ochranu lidských práv a základních svobod. Místo dosavadní činnosti Komise 

i Soudu byl zřízen jediný orgán s těmito pravomocemi – Evropský soud pro lidská 

práva, který zastává i funkci zrušené Komise.
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61 Článek 14: Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné 

smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení.  
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Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila komplexně obsáhnout problematiku 

trestných činů z nenávisti. Přestoţe podíl těchto trestných činů představuje pouze 

zanedbatelný podíl na celkové kriminalitě, jsou pro společnost velmi nebezpečné 

z jiných důvodů. Typické pro ně je, ţe často brutální a nespravedlivé, oběti jsou 

vybírány ne podle svých osobnostních vlastností, ale jen podle svých předem daných 

vlastností, které nemohou změnit, oběti nemají moţnost svobodné volby, nemohou 

samy o sobě zvýšit bezpečnost svého ţivota, rizika viktimizace jdou prakticky mimo ně. 

Jedná se trestné činy s poselstvím, kde se toto poselství neorientuje jen na přímou oběť, 

ale i na skupinu, ze které pochází. Velmi často dochází k odplatě, kdy se postiţená 

komunita pokouší bránit proti útočníkům. 

V České republice výskyt trestných činů z nenávisti prudce vzrostl po roce 1989, 

přestoţe samozřejmě existovaly jiţ předtím. V České republice výrazně převaţuje 

extremismus pravicový, zaměřený především proti romské menšině. Vlna odporu se 

zvedne vţdy, kdyţ se uveřejní počet občanů romského původu, kteří pobírají dávky 

sociální podpory, nebo kdyţ se objeví případ, kdy příslušník romského etnika napadl 

občana neromského původu. Bohuţel se dá říci, ţe záporný přístup k této menšině 

v naší společnosti výrazně převaţuje, dokonce i lidé, kteří se sami nepovaţují 

za extremisty, se o nich vyjadřují pohrdavě a s despektem, obecně jsou povaţováni 

za příţivníky. Nenávistné projevy se samozřejmě nevyhýbají lidem tmavé barvy pleti 

nebo Asiatům, přestoţe se dá říci, ţe vztah většinové společnosti k nim je výrazně lepší 

neţ k Romům. 

Boj proti trestným činům z nenávisti není nijak jednoduchou záleţitostí. Je 

důleţité bojovat nejenom s následky, ale především s příčinami těchto trestných činů. 

Ve vztahu k romské menšině je důleţitá podpora vzdělávání Romů, které však jejich 

kultura nepovaţuje za důleţité. Jako vzdělaní budou mít větší šanci se uplatnit na trhu 

práce a pohled většinové společnosti na ně se změní. Vzdělání a výchova jsou důleţité 

ale i pro ostatní obyvatele. Je třeba, aby jiţ dětem bylo vštěpováno, ţe všichni lidé si 

jsou rovni a ţe nikdo není horší jen z důvodu odlišné barvy pleti, odlišného vyznání 

nebo národnosti.  

Bohuţel současný vývoj nasvědčuje spíše tomu, ţe počet trestných činů 
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z nenávisti i jejich intenzita se budou stále zvyšovat, potřeba boje proti nim je tudíţ 

stále aktuálním tématem. 
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Seznam zkratek 

 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TrŘ  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

NSS Nejvyšší správní soud 

NS Nejvyšší soud 

ÚS Ústavní soud 

DS Dělnická strana 

DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti 
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Příloha č. 1 

 

Mediálně nejznámější případy trestných činů z nenávisti 

 

1. Kauza „Vítkov“ 

Mediálně asi nejznámějším případem z posledních let je bezesporu ţhářský útok 

na romskou rodinu ve Vítkově.  

V noci z 18. na 19. dubna 2009 do domu romské rodiny ţijící v obci Vítkov na 

Opavsku vlétli tři zápalné láhve. Následkem poţáru byly poraněny tři osoby, Anna 

Sivaková, Pavel Kudrik a nejváţnější poranění utrpěla jejich dvouletá dcera Natálie. Ta 

v důsledku ţivot ohroţujících popálenin zůstala v nemocnici v péči lékařů aţ 

do prosince 2009. Bohuţel ani řada náročných operací neodstranila trvalé následky. 

Dne 14. srpna 2009 byli obviněni příslušníci extremistických hnutí 

a sympatizanti Dělnické strany David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Müller a Václav 

Cojocaru. Všichni ţhářský útok dopředu plánovali, objekt vytipoval Jaromír Lukeš. Ivo 

Müller v přípravném řízení uvedl, ţe nevěděl, ţe je dům obydlen, na obydlený dům by 

nikdy nezaútočil a nad spáchaným skutkem projevil lítost.  

V neprospěch pachatelů svědčil poměrně velký počet důkazů, např. telefonický 

rozhovor Jaromíra Lukeše se svým zaměstnavatelem, ve kterém Lukeš tuto událost 

popsal. Krajský soud v Ostravě prokázal, ţe se jednalo o jednání pro společnost 

nebezpečné, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného úmyslně usmrtili. 

Takový čin spáchali na více osobách, zvlášť surovým a trýznivým způsobem, 

na osobách mladších patnácti let a pro jejich příslušnost k etnické skupině, jehoţ se 

dopustili v úmyslu trestný čin spáchat, k dokonání trestného činu nedošlo. Svým 

jednáním také zničili cizí věc a způsobili tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

Obţalovaní byli odsouzeni za pokus trestného činu vraţdy podle  § 8 odst. 1 k § 219 

odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b), písm. e), písm. g) trestního zákona účinného v úplném 

znění do 31. 12. 2009, spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 téhoţ 

zákona a trestný čin poškozování cizí věci podle  § 257 odst. 1 tr. zákona účinného 

v úplném znění do 31. 12. 2009, spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 

téhoţ zákona k trestu odnětí svobody v trvání 22 (Václav Cojocaru k trestu odnětí 

svobody v trvání 20)  roků. Odsouzeným byla dále vyměřena povinnost uhradit Revírní 
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bratrské pokladně částku 7.449.359,-Kč, Pavlu Kudrikovi 36.000,-Kč, Anně Sivákové 

36.780,-Kč a Natálii Kudrikové částku 9.405.200,-Kč. Ostatní poškození byli s nárokem 

na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. 

Všichni odsouzení podali proti tomuto rozsudku odvolání. Vrchní soud 

v Olomouci dne 18. března 2011 rozhodl tak, ţe trest odnětí svobody sníţil pouze Ivo 

Müllerovi o dva roky, důvodem byla projevená lítost.  

 

 

2. Kauza „Patrik“ 

Dalším případem, který vyvolal řadu emocí, je případ dvanáctiletého Patrika. 

Tento útok se odehrál 29. dubna v obci Krupka. Patrika u vlakového nádraţí zastavili 

dva Romové ve věku 14 a 17 let a chtěli po něm peníze nebo mobil. Po záporné 

odpovědi ho prohledali a obvlekli do blízkého lesíka, kde ho znásilnili, bili, kopali 

a poniţovali. Následně se ho zeptali, zda ví, co dělal Hitler za války s Cikánama 

v koncentráku. Tak to nyní budou dělat s ním. Nařídili mu, aby se plazil, svlékl do slipů 

a vlezl do potoka, kde měl dělat kliky, poté stojku. Společně ho bili pěstmi, šlapali 

na něj a velkou silou kopali do ţeber a hlavy. Musel se opřít o strom, kde ho švihali 

páskem se sponou na holé části těla, vzali ho za ruce a nohy a z výšky nechali 

dopadnout na zem. Poškozený musel nejméně dvakrát zvednout jeden metr čtvereční 

velkou dřevěnou desku a pustit si ji na hlavu. Těţce zraněný chlapec se po útoku 

z posledních sil doplazil na nádraţí, kde mu lidé přivolali pomoc. Skončil na jednotce 

intenzivní péče v nemocnici v Ústí nad Labem. Měl jedno nalomené a druhé zlomené 

ţebro, natrţenou slezinu, pohmoţděnou ledvinu, slinivku a játra, trţnou ránu na hlavě 

a modřiny po celém těle.  

Krajský soud v Ústí nad Labem uznal staršího z pachatelů vinným z pohlavního 

zneuţití, znásilnění, loupeţe, vydírání a pokusu o vraţdu ve spolupachatelství, čin 

označil za rasistický a uloţil mu trest odnětí svobody na 10 let. Mladšímu útočníkovi 

ještě nebylo 15 let, byl tedy umístěn do nápravného zařízení v Chrastavě.  

Odvolání proti původnímu rozsudku podal jak útočník, tak i státní zástupce. 

Vrchní soud v Praze dne 17. března 2011 trest sníţil na 5 let, vyhověl tak námitkám 

státního zastupitelství, které nepoţadovalo, aby byl pachatel souzen za pokus vraţdy. 
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Tomuto případu média nevěnovala ani zdaleka tak velkou pozornost jako 

případů ţhářů ve Vítkově. Přesto tento případ vyvolal velikou vlnu nevole, výše trestu 

spoustě lidí nepřipadala adekvátní ke spáchanému skutku.  
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Příloha č. 2: Tabulky a grafy týkající se trestných činů z nenávisti v České republice  

 

1. Trestná činnost s extremistickým podtextem v jednotlivých krajích v období od 

1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
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2. Celkový počet trestných činů s extremistickým podtextem zaevidovaných za 

území České republiky v letech 2006 aţ 2010 

 

ROK 
Zaevidované 

TČ 

Podíl na 
celkové 

kriminalitě (%) 
Objasněno TČ Stíháno osob 

2006 248 0,07 196 242 

2007 196 0,05 119 181 

2008 217 0,06 126 195 

2009 265 0.08 186 293 

2010 252 0.08 168 231 
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3. Skladba pachatelů trestné činnosti s extremistickým podtextem v roce 2010 

 

1. Podle vzdělání 

 

 

2. Podle věku 
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Shrnutí 
 

Cílem diplomové práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů 

z nenávisti je komplexně obsáhnout problematiku těchto trestných činů v České 

republice, její specifika a odlišnosti od jiných druhů kriminality. 

Práce je rozdělena do osmi základních kapitol. Kapitola první je úvodní a věnuje 

se vysvětlení pojmu trestných činů z nenávisti, jeho charakteristickými znaky a dělením. 

Jsou zde také rozebrány trestné činy, kde pohnutka spočívající v rasové, národnostní, 

náboţenské a jiné nenávisti je znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty. 

V druhé kapitole jsou podrobněji rozebrány pojmy extremismus, rasismus, xenofobie, 

antisemitismus, nacionalismus, terorismus, jejich definice a dělení. Kapitola třetí a 

kapitola čtvrtá jsou zaměřeny na pachatele a oběti trestných činů z nenávisti. 

Soustřeďují se především na to, čím se pachatelé a oběti těchto trestných činů odlišují 

od pachatelů a obětí trestných činů „běţných“. Kapitola pátá objasňuje nejčastější 

formy páchání, nejčastější objekty a pachatele trestných činů z nenávisti. V kapitole 

šesté jsou popsány příčiny trestných činů z nenávisti, tj. předsudky, stereotypy, 

společenská a ekonomická situace. Kapitola sedmá je věnována vývoji a situaci na 

české extremistické scéně. Kapitola sedmá popisuje nejdůleţitější mezinárodní 

dokumenty, které slouţí v boji proti diskriminaci. Součástí závěru práce je zamyšlení 

nad moţnou prevencí tohoto druhu kriminality. 

Součástí diplomové práce jsou i přílohy, jejichţ obsahem jsou statistiky a grafy 

týkající se této trestné činnosti, jsou zde také popsány nejznámější případy vztahující se 

k tématu práce.  

Přestoţe podíl trestných činů motivovaných nenávistnými pohnutkami na 

celkové kriminalitě je poměrně zanedbatelný, jedná se o velmi závaţný jev. Současné 

vývojové tendence navíc nasvědčují tomu, ţe počet těchto trestných činů bude stále 

stoupat. 
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Abstract  

 

The aim of the thesis on the topic of Criminological aspects of hate crime is to 

comprehensively cover the issue of this particular crime in the Czech Republic, its 

specifics and differences from other types of crime.  

The work is divided into eight chapters. The first chapter is introductory and 

gives the explanation of the concept of hate crimes, its characteristics and division. This 

chapter also contains analysis of the crimes, where the motive consisting of racial, 

ethnic, religious and other hatred is a sign of a basic or skilled fact in issue. In the 

second chapter there are terms extremism, racism, xenophobia, anti-Semitism, 

nationalism, terrorism, their definition and division discussed in more detail. Chapter 

Three and Chapter Four are focused on the offenders and victims of hate crimes. They 

concentrate primarily on how are the offenders and victims of these crimes 

distinguished from the offenders and victims of "normal" crimes. The fifth chapter 

explains the most common form of commission, the most common objects and 

offenders of hate crimes. The sixth chapter describes the causes of hate crimes, i.e. 

prejudices, stereotypes, social and economic situations. Chapter Seven is devoted to the 

development and situation on the Czech extremist scene. Chapter Seven describes the 

most important international documents that are used in the fight against discrimination. 

The conclusion of the thesis is a reflection on the possible prevention of this type of 

crime.  

The thesis also contains annexes which include the statistics and graphs about 

the crime and description of the most famous cases in relation to the theme of the work.  

Although the proportion of crimes motivated by hate is to the total crime 

relatively insignificant, this is a very serious phenomenon. Moreover, current trends 

suggest that the number of crimes will rise. 
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