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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vedle teoretického vymezení základních 

pojmů, s nimiž práce pracuje, zejména vzájemná korelace svobody projevu jakožto 

jednoho ze základních lidských práv a rasového extremismu, tedy sociálního jevu 

ve vyspělé společnosti nežádoucího.  

První část je věnována především definičnímu vymezení pojmu svoboda projevu 

pomocí právní úpravy obsažené jak v Listině základních práv a svobod, tak v 

mezinárodních úmluvách. Přičemž důležité pro vymezení je i její omezení v řadě 

dokumentů, kterým je v úvodní části věnována pozornost rovněž.  

Druhá část práce se zaměřuje na vymezení dalšího významného pojmu, se kterým 

práce operuje, a to konkrétně pojmu rasový extremismus. Součástí této kapitoly je 

také menší podkapitola, jejímž obsahem je jeden z mnoha případů rasových útoků. 

Přičemž hlavním důvodem výběru právě tohoto případu byla osobní účast autorky 

práce při tomto útoku. Hlavním cílem této podkapitoly není pouze poukázat na 

konkrétní případ, ale hlavním cílem je zejména aplikování teoretických poznatků 

právě na tomto konkrétním případě. Více případů zvoleno nebylo z toho důvodu, 

aby práce nezískala nežádoucí kazuistický rozměr. 

Další část je pak zaměřena zejména na vztah mezi dvěma výše uvedenými pojmy 

skrz trestní zákoník a jeho paragrafy, které svobodu projevu právě ve vztahu 

k rasovému extremismu celkem ve velkém rozsahu omezují.  

A v neposlední řadě je nasnadě také neopomenout svobodu projevu ve vztahu 

k médiím, skrze která mnoho lidí v dnešní moderní době vyjadřuje své názory. 

Tudíž cílem této kapitoly je poukázat na problémy, které mohou nastat při omezení 

svobody projevu v mediální rovině.  

Klíčová slova 

Svoboda projevu, rasa, rasismus, extremismus, rasový extremismus, mezinárodní 

úmluva, Listina základních práv a svobod, trestní zákoník, občanský zákoník, 

internet 



    
 

Abstract 

Apart from the basic definitions used in the paper, the main objective of this 

bachelor thesis is especially mutual correlation of freedom of speech as the one of 

basic human rights and race extremism which is undesirable phenomenon in 

mature society.   

The first section is devoted to definition of term „freedom of speech“ by means of 

legal regulation included both in Declaration of Fundamental Rights and Freedoms 

and international agreements. To specify freedom of speech exactly, it is necessary 

to consider its limitation in a series of documents which are also mentioned in the 

introductory section.  

The second section of the thesis is focused on the definition of another significant 

term often used in the thesis – race extremism. A part of this section is a smaller 

sub-section containing  one of many cases of race attacks. The main reason for 

choosing this case was personal participation of the author of this thesis in the 

attack. The main objective of this sub-section is not only presentation of the actual 

case but application of theoretical knowledge in this concrete case. No other cases 

were chosen so that the thesis did not receive any unwanted causative contents.  

The next section deals  with the relation between the two above mentioned terms 

by means of Criminal Code and its articles which extensively restrict freedom of 

speech in relation to race extremism.    

Last but not least it is essential to mention freedom of speech in relation to media 

through which many people express their opinions in today´s modern times. Hence 

the objective of this section is to point out the problems that may  occur if 

freedom of speech is restricted at media level.         

Keywords 

Freedom of speech, race, racism, race extremism, international agreements, 

Declaration of Fundamental Rights and Freedoms, Criminal Code, Civil code, 

internet 
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Úvod 

Často se ve svém okolí lze setkat s názorem, že Česká republika je demokratická 

země, tudíž každý může projevit názor, který chce, jakým způsobem chce, a není za 

to potrestán. Toto je omyl, který ale bere za svůj většina obyvatel České republiky. 

Důvodem výběru právě tohoto tématu byl tak nejen výše zmíněný obecně 

zakořeněný omyl, ale také fakt, že problematika rasového extremismu je přítomna 

všude kolem nás. Dalším důvodem, proč si autorka vybrala toto téma, je obohacení 

znalostí v této oblasti. 

Jeden z prvních cílů bakalářské práce je obsahové vymezení pojmů, se kterými se 

v práci pracuje. Druhým cílem je vymezení hranic svobody projevu, tzn. její 

omezení, přičemž důležitou roli zde sehrávají různé právní normy. Právo nelze 

interpretovat vlastními slovy, a proto, ač je autorka poučená, přesto zůstává 

laikem a nemůžu svými slovy správně interpretovat tyto právní normy, tudíž se ve 

většině případů uchýlila k častějším citacím. Na druhou stranu se teoretické 

poznatky snažila aplikovat v praxi. Zejména pak v kapitole týkající se hokejového 

zápasu v Chomutově, který se konal 8. října 2012. Terčem rasistických urážek se 

zde stal hokejista tmavé pleti Wayne Simmonds.  

Dále autorka při psaní bakalářské práce vycházela především z odborné literatury, 

ze které čerpala hlavně teoretické poznatky, aktuální údaje povětšinou čerpala 

z internetových stránek, které se danou problematikou zabývaly. Dalším důležitým 

materiálem pro sběr údajů se staly i různé internetové diskuse a portály, kde 

dochází k interakci mezi lidmi a k výměně názorů v diskusních fórech. Avšak často 

autorka narazila na to, že diskusní fórum správci buď uzavřeli, nebo dokonce 

neotevřeli. V diskusích se totiž velmi často objevují projevy, které hraničí s rasovým 

extremismem. Absence informace z těchto diskusí tak mohla práci v určitém 

ohledu ochudit.  

Práci se také pokusila obohatit o sociologický pohled spojený právě 

s problematikou rasismu, kde autorka vycházela mimo jiné ze statistik Centra pro 

výzkum veřejného mínění, Policie ČR a Ministerstva vnitra České republiky.  
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V poslední části bakalářské práce věnovala pozornost médiím a jejich vztahu 

k rasovému extremismu. Více času pak věnovala zejména internetu, protože je 

v dnešní moderní společnosti stále více využíván nejen k propagaci extremistických 

názorů, ale také je místem, kde dochází k častému vyjadřování názorů, tudíž 

místem, kde si člověk udělá obrázek o „moderní“ společnosti, zejména pak o 

občanech České republiky. Je to místo, které není úplně legislativně zmapovaný, 

dochází zde více k volnému vyjadřování názorů, a tak se zde lidé častěji vyjadřují 

k problematice spojené s rasovým extremismem.  
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I. SVOBODA PROJEVU 

1. Svoboda projevu 

Obecný pojem „svoboda projevu“ se začal používat teprve až v polovině 20. století, 

v té době totiž začal nahrazovat konkrétnější spojení jako například „svoboda 

tisku“, „svoboda řeči“ nebo „svoboda slova“,1 přičemž důvod je zřejmý. Pojem, 

jakým je například „svoboda tisku“, by v dnešní době neobsáhl kupříkladu 

problematiku spojenou s poměrně hojně pořádanými veřejnými demonstracemi 

nebo různými neverbálními projevy. Další důvod je možné spatřovat také v tom, že 

vzniká stále nová technika a tedy i mnoho jiných způsobů, jak vyjádřit svůj vlastní 

názor, a to například prostřednictvím symbolů, stylem oblečení nebo již výše 

zmíněnými veřejnými demonstracemi či různými neverbálními projevy. Je tak 

potřeba, aby různé vyhlášky, nařízení a zákony neustále reagovaly na nové formy 

projevu. 

Svoboda projevu úzce souvisí i s dalšími termíny, které se s ní hlavně v posledních 

letech pojí. Tyto termíny jsou „společenská svoboda“, „komunikační svoboda“ či 

„supersvoboda“.2 

 

Při pohledu do minulosti, je možné zjistit, že svoboda projevu nebyla (a dodnes 

stále není) vždy a všude respektována. Určitá (a to výrazná) omezení lze už 

zpozorovat ve starověku, středověku hlavně v souvislosti s omezeními ze strany 

církve, či v novověku v souvislosti s totalitními systémy. Svoboda projevu je téma, 

které se táhne napříč nejrůznějšími oblastmi lidské činnosti.  

První zmínka o svobodě projevu se objevila už v období antiky, v období, které 

položilo základy přírodním a společenským vědním disciplínám, z nichž se mnohé 

poznatky používají dodnes. Není proto překvapivé, že už v tomto období se 

objevují první zmínky o svobodě projevu. V 5. stol. př. n. l. se ke svobodě projevu 

vyjádřil tehdejší athénský dramatický básník Euripídes ze Salamíny, který řekl: 

                                                           
1
 Blíže viz MOLEK, P. a JÄGER, P. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Vyd. 1. 

Praha : Auditorium, 2007. s. 26-27. 
2
 K tomu srov. BARTOŇ, M. Svoboda projevu a její meze v právu ČR. Praha : Linde Praha, 2002. s. 20. 
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„Nesmět říkat, co si myslím, je úděl otroků.“3 Dalším, koho lze v souvislosti se 

svobodou projevu zmínit, je významný athénský filozof Sokrates. I on byl souzen a 

nakonec odsouzen za své názory, kterými podle tehdejšího soudu kazil mládež. Ten 

se před vykonáním rozsudku však sám otrávil.  

Velmi omezená svoboda projevu byla i ve středověku. V roce 1415 byl za své 

názory upálen jeden z prvních reformátorů katolické církve mistr Jan Hus.  

V souvislosti se svobodou projevu by bylo ještě možno zmínit celou řadu 

astronomů z 15. až 17. století, kteří se snažili obhájit své názory. Například Mikuláš 

Koperník se svým heliocentrickým názorem narazil na odpor církve. To, že Země 

není středem vesmíru, se snažil obhájit i Galileo Galilei, nakonec byl však přinucen 

svůj názor odvolat a byl odsouzen k doživotnímu domácímu vězení. Dalším, kdo 

reagoval na Koperníkův heliocentrický názor, byl italský myslitel Giordano Bruno, 

který dokonce tvrdil, že ani Slunce není středem vesmíru. Za tyto myšlenky byl 

nakonec upálen.  

Z předchozích řádků je patrné, že historie svobody projevu a konfliktů, které se sní 

pojí je opravdu dlouhá, nicméně platí, že se svoboda projevu stala jednou z prvních 

občanských svobod, kterou si občané na státním aparátu vybojovali. A to v období 

velké francouzské buržoazní revoluce. V roce 1789 totiž tvůrci Deklarace práv 

člověka a občana v jejím článku 11 prosadili, že „svobodné sdělování myšlenek a 

názorů je jedním z nejdrahocennějších práv člověka.“ 

V roce 1787 byla sepsána Ústava Spojených států amerických, ke které byly v roce 

1791 doplněny dodatky. První dodatek přiznával kromě svobody vyznání, svobody 

tisku i svobodu projevu. 

Ve 20. století byla svoboda projevu i přes vzniklé deklarace a úmluvy také 

omezována. Například ze strany totalitních režimů. Příkladem budiž i nacistické 

Německo, kde nacisté pálili knihy a věznili některé autory. Výjimkou nezůstala ani 

ČR, respektive ČSR a později ČSSR za komunistické vlády, kdy komunisté věznili a 

                                                           
3
 Cit podle: HERCZEG, J. Meze svobody projevu. Praha : Orac, 2004. s. 5. 



 12   
 

nutili k emigraci takzvané „nepohodlné“ autory, ale i signatáře prohlášení, jako 

byly třeba Charta 77 nebo 2.000 slov.4 

Jedním z mnoha perzekuovaných v této době byl český písničkář a básník Karel 

Kryl, který kdysi řekl větu: „Svoboda slova nesnáší žádné ALE. Svoboda slova buď je, 

anebo není. Nelze říci svoboda slova ano, ale…”5 Byl tak zastáncem názoru, že 

pokud svoboda má být svobodou, pak musí být absolutní, jestliže tomu tak není, 

pak to není svoboda. Snažil se tak o to, aby lidé měli možnost vyjádřit svůj názor, 

aniž by za to byli trestáni, jako tomu bylo doposud například nucenou emigrací či 

životem pod neustálým dohledem. Avšak ani v současné době by tento názor 

neobstál, jelikož svoboda projevu pořád ještě až tak absolutní není. Je totiž 

omezována například řadou mezinárodních úmluv, Listinou základních práv a 

svobod, jinými právními úpravami i profesními kodexy některých médií (Kodex ČT). 

 

2. Ústavní úprava svobody projevu 

Aby bylo možné definovat pojem „svoboda projevu“, respektive analyzovat, co 

všechno pojem „svoboda projevu“ zahrnuje, je potřeba prozkoumat její 

vnitrostátní, ale i mezinárodní právní úpravu. Svoboda projevu je v ČR obsažena 

nejen v Ústavě - Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a 

v souvisejících dokumentech, ale také v řadě mezinárodních smluv. Přičemž je 

důležité zmínit, že mezinárodní smlouvy musí být v souladu s ústavním pořádkem 

dané země, respektive s právními akty, které jsou na stejné úrovni jako ústavní 

zákon, tedy s Listinou.6 

S ohledem na článek 10 Ústavy ČR, který upravuje aplikační přednost 

mezinárodních smluv před vnitrostátním právem, je vymezení a následné omezení 

svobody projevu v ČR definováno nejprve v mezinárodních úmluvách a následně 

v Ústavě, respektive v Listině základních práv a svobod. 

2.1. Svoboda projevu v mezinárodních úmluvách 
                                                           
4 

Podrobněji: PAVEL, P. Svoboda slova | Altermedia ČR [online]. 2006 [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/svoboda-slova_2115.html 
5
 Citováno podle: PAVEL, P. Svoboda slova | Altermedia ČR [online]. 2006 [cit. 2012-11-03]. 

Dostupné z: http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/svoboda-slova_2115.html 
6
 Srov. BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 26.  
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Mezinárodní úmluvy jsou závazné pro všechny státy, které je ratifikují. Přičemž 

touto ratifikací stát dává definitivní souhlas být touto mezinárodní smlouvou 

vázán, zaručuje se mezinárodnímu společenství, že mezinárodní úmluvu bude plnit 

a bude dodržovat její obsah a v případě, že dohoda ukládá povinnosti i občanům 

daného státu, stát se zavazuje, že zajistí, aby ji plnili i občané. Stát svým 

potvrzením tak dává vlastně konečný souhlas s mezinárodní dohodou a zaručuje se 

tak, že svým obyvatelům zaručí daná práva a zajistí, aby i občané daného 

společenství povinnosti z ní plynoucí plnili. 

Pro ČR jsou závazné dokumenty týkající se svobody projevu tyto: 

 

2.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen „Deklarace“) 

Deklarace byla schválena Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948 a byla 

jedním z prvních mezinárodních dokumentů, který se zabýval pouze lidskými právy. 

V Deklaraci je úprava svobody projevu obsažena v článku 19, podle něhož má 

„každý právo na svobodu přesvědčení a projevu, toto právo nepřipouští, aby někdo 

trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“ Deklarace 

stojí mimo český právní řád, není totiž součástí Sbírky zákonů, ale protože se Česká 

Republika hlásí k zásadám mezinárodního práva, pak je považována za součást 

právního pořádku.7 

2.1.2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“) 

Jako další mezinárodní smlouvu, která se zabývá lidskými právy, lze zmínit Úmluvu. 

K obrovskému navýšení členů Úmluvy došlo na počátku devadesátých let 

dvacátého století po rozpadu komunistického bloku, kdy se vedle původních deseti 

států, objevili mezi signatáři této Úmluvy i noví členové Rady Evropy z řad bývalých 

komunistických států.8  

 

                                                           
7
 Srov. BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 27.  

8
 Blíže viz MOLEK, P. a JÄGER, P. Opak. cit. s. 101. 



 14   
 

Česká a Slovenská federativní republika ratifikovala tuto Úmluvu dne 21. února 

1991 v Madridu, přičemž v platnost vstoupila o 27 dní později, tedy 18. března 

1992. Jenže zánikem ČSFR 31. prosince roku 1992 zaniklo i členství v Radě Evropy. 

Zástupci nově vzniklé České republiky zažádali o opětovné členství v Radě Evropy. 

Zároveň postoupili v platnost Úmluvu a její protokoly.9 

Úmluva upravuje svobodu projevu v čl. 10 odst. 1, který stanovuje, že „každý má 

právo na svobodu projevu, přičemž toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a 

přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a 

bez ohledu na hranice.“ 

2.1.3. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Úmluva o 

právech dítěte  

Tyto dva dokumenty jsou spojeny v jednu podkapitolu zvláště z toho důvodu, že ve 

své podstatě vyjadřují stejnými výrazovými prostředky a stejným způsobem totéž. 

Jediným podstatným rozdílem je pouze to, že Úmluva o právech dítěte, na rozdíl 

od Paktu, je speciální právní úpravou, pokud jde o nezletilé osoby. 

Avšak podle znění Paktu, kde se v čl. 19. odst. 1 uvádí, že „každý má právo zastávat 

svůj názor bez překážky“ a následně v odst. 2 potom, že „každý má právo na 

svobodu projevu,“ by se dalo soudit, že slovem „každý“ se míní i děti.  

2.1.4. Listina základních práv Evropské unie 

A v neposlední řadě je potřeba se zmínit i o listině, která byla vyhlášena 7. prosince 

2000 v Nice. Hlavním důvodem jejího sepsání bylo především sjednocení Evropy i 

na úrovni právní, nikoliv jen na úrovni ekonomické.  

Základem Listiny základních práv Evropské unie je několik smluv a mezinárodních 

úmluv. Jsou to smlouvy Společenství a pak například Evropská úmluva o lidských 

právech přijatá v roce 1950 nebo Evropská sociální charta z roku 1989. Listina ale 

                                                           
9
 Blíže viz MOLEK, P. a JÄGER, P. Opak. cit. s. 101. 
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bere v potaz i ústavní tradice jednotlivých členských států Evropské unie a také 

deklarace, které vydal Evropský parlament.10   

Dne 7. prosince se však text nestal právně závazný, členské státy se pouze zavázaly, 

že budou ustanovení v Listině dodržovat. Definitivní přijetí bylo spojeno s ratifikací 

Lisabonské smlouvy (dále jen LS), kam byl včleněn její odkaz. 11 

Lisabonská smlouva byla po řadě peripetií nakonec jako poslední uložena u vlády 

Italské republiky – depozitáře Lisabonské smlouvy. Přijata byla Lisabonská smlouva 

19. listopadu 2009, v platnost pak vstoupila o 11 dní později, první den 

následujícího měsíce, tedy 1. prosince 2009. Český prezident Václav Klaus tuto 

smlouvu podepsal už 3. listopadu 2009. 12 Listina základních práv Evropské unie se 

tak stala pro Českou republiku právně závaznou.  

Listina ve svém článku 11 popisuje to samé, co popisuje Úmluva. Nadstavbou je 

pouze druhý odstavec, kde říká, že: „Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků 

musí být respektována.“ 

 

2.2. Svoboda projevu v Listině základních práv a svobod 

V České republice je svoboda projevu a právo na informace řešené v Listině 

základních práv a svobod. Konkrétně v druhé hlavě článku 17, která se týká 

lidských práv a základních svobod, a v oddílu druhém, který se zabývá politickými 

právy. 

Listina základních práv a svobod v čl. 17, odstavec 1 stanoví, že „svoboda projevu a 

právo na informace jsou zaručeny.“ Dále v odstavci 2 zaručuje, že „každý má právo 

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

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

hranice státu.“ A v odstavci 3 stanovuje, že „cenzura je nepřípustná.“ Přičemž 

podle publikace Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČR se cenzurou 

                                                           
10

 Blíže srov. Euroskop.cz - Charta základních práv EU [online]. © 2005 - 2012 [cit. 2012-11-03]. 
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/ 
11

 Blíže srov. Euroskop.cz - Charta základních práv EU [online]. © 2005 - 2012 [cit. 2012-11-03]. 
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/ 
12

 Blíže srov. Lisabonská smlouva - Ministerstvo vnitra České republiky [online]. © 2010 [cit. 2012-
11-03]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-lisabonska-smlouva.aspx 
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rozumějí všechny zásahy do svobody slova v masových médiích ze strany státních 

orgánů.13 

V Listině, konkrétně v čl. 17, v odst. 4, je upravena i možnost toto právo omezit. 

„Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“  

A v neposlední řadě v odstavci 5 stanovuje, že „státní orgány a orgány územní 

samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své 

činnosti.“ 

Jak je z výčtu obsahů mezinárodních smluv patrné, všechny smlouvy zahrnují ve 

své podstatě totéž a Listina to jen potvrzuje. Nicméně v souvislosti s omezením 

svobody projevu mohou nastat problémy, jelikož důvody, které uvádí Listina a 

které uvádí mezinárodní smlouvy, jsou definovány rozdílně.14 

3. Omezení svobody projevu 

Vzhledem k tomu, že existují ve společnosti zájmy, které je nutné chránit, například 

národní bezpečnost, vnitrostátní pořádek a klid, čest a soukromí, jsou nezbytná 

určitá omezení základních práv a svobod. Tato omezení se dotýkají i svobody 

projevu a slova, tudíž v tomto ohledu právo na svobodu projevu není absolutní.15 

Výrazné omezení svobody projevu je typickým znakem většiny totalit, diktatur a 

států se silnou autokratickou vládou (například Myanmarský svaz, Kuba). Jako příklad 

může posloužit i nejizolovanější stát světa – Severní Korea. Ačkoliv se tato země 

prezentuje jako Korejská lidově demokratická republika, opak je pravdou. Pod 

dohledem jsou všichni obyvatelé, média jsou silně propagandistická, na jiný než 

oficiální názor tu není místo. Pod dohledem jsou i turisté, kteří přicestují do země. 

Ze zprostředkované zkušenosti přátel, kteří Severní Koreu navštívili v říjnu 2012, 

autorka ví, že museli na hranicích odevzdat mobilní telefony, notebooky, 

fotoaparáty si mohli ponechat, ale fotit pouze povolené objekty. 

                                                           
13

 Blíže: FLEGL, V. Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČR. Praha : C. H. Beck, 1997. s. 
88-89.  
14

 Srov. BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 26-27 
15

 Srov. ČERNÝ, P. Politický extremismus a právo. Praha : Eurolex bohemia, 2005. s. 110. 
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Ovšem cílem práce není zabývat se omezením svobody projevu, které je typické 

pro většinu diktatur, totalit a států se silnou autokratickou vládou. Hlavním cílem 

práce je popis omezení v demokratickém státě, zejména pak v České republice, kde 

jsou nutná některá omezení v zájmu ochrany jiných práv, svobod či hodnot, které 

jsou důležité pro správné fungování demokratického státu. Tudíž se v tomto 

případě nedá hovořit o porušování lidských práv. 

Jedním ze základních požadavků demokracie je samozřejmě i svoboda projevu. 

Právě na té, jako na jednom z pilířů demokracie stojí. Každý z nás má možnost se 

prostřednictvím svých názorů podílet na směřování společnosti a zároveň si svůj 

vlastní názor vytváří i díky názorům jiných lidí. Na svobodě projevuj jsou tak závislé 

i svobodné volby – právě v nich totiž může člověk projevit svůj názor a jeho 

prostřednictvím tak dál směřovat další politiku.16  

I státy, které jsou chápány jako velmi liberální a mají dlouhou tradici ochrany 

svobody projevu, se uchylují k některým omezením v zájmu zachování jiných práv a 

svobod. Důvodem omezování svobody projevu může být ochrana národní 

bezpečnosti, vnitrostátního pořádku a klidu, ochrana individuální cti a soukromí a 

uspokojování požadavků na prosazení práva a systém trestní spravedlnosti.17  

Zásadní otázka pro demokratické státy spočívá v tom, jak moc si demokratický stát 

může dovolit v rámci legitimních důvodů omezovat právo na svobodu projevu. A 

na druhou stranu, do jaké míry může připouštět smýšlení, které by mířilo právě 

proti ní.18 

3.1 Mezinárodní úmluvy  

Omezení svobody projevu lze nalézt v mezinárodních úmluvách, které jsou pro 

Českou republiku závazné. 

Porovnáním Listiny a Úmluvy, je na první pohled zřejmé, že v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a svobod, konkrétně v čl. 10, odst. 2, je zmíněno více důvodů, pro 

které je možno svobodu slova omezit. „Úmluva umožňuje omezení svobody 

                                                           
16

 Blíže viz MOLEK, P. a JÄGER, P. Opak. cit. s. 14. 
17

 Podrobněji ČERNÝ, P. Opak. cit. s. 115. 
18

 Srov. ČERNÝ, P. Opak. cit. s. 115. 
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projevu v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, 

ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví a morálky, ochrany 

pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování 

autority a nestrannosti soudní moci.“ 

Nasnadě je tak otázka, zda je přijatelné aplikovat důvody, které jsou vyjádřené 

v Úmluvě, konkrétně v článku 10 odstavce 2, i v České republice, když se o nich 

Listina v článku 17 odstavce 4 nezmiňuje. 

 

Článek 10 Ústavy ČR uvádí, že: „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního 

řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva.“ 

„Avšak přednost Úmluvy podle článku 10 Ústavy je pouze aplikační a ještě pouze 

před obyčejnými zákony, nikoliv před Listinou jako součástí ústavního pořádku. 

Omezit svobodu projevu z důvodu, který stanoví Úmluva, je tedy možné jen tehdy, 

pokud konkrétní omezení lze podřadit pod některý zájem uvedený v článku 17 

odstavce 4 Listiny.“19 „To znamená, pokud jde o případ širšího stanovení práv a 

svobod jednotlivce, je třeba použít ustanovení ústavního (Listina) a v „přesahující“ 

míře ustanovení smluvního (Úmluva). Pokud jde o smluvní ustanovení s širším 

výčtem omezení svobody projevu, než obsahuje odstavec 4 článek 17 Listiny, lze jich 

použít pouze v případě, jsou-li subsumovatelná pod pojmy v odstavci 4 článku 

17.“20 Avšak v nálezu č. 85/04 Ústavní soud konstatoval: „Tento svůj postoj Ústavní 

soud odůvodňuje i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který setrvale 

judikuje, že instituty Úmluvy mohou mít zcela autonomní obsah a rozsah nezávislý 

na jejich právní kvalifikaci vyplývající z vnitrostátního práva.“ Nicméně ale v zásadě 

platí, že Listina a úmluvy, které se zabývají lidskými právy, ochraňují zejména 

občana proti státu. 

 

3.2. Listina základních práv a svobod 

                                                           
19

 Cit. HERCZEG, J. Opak. cit. s. 45. 
20

 Cit. ČERNÝ, P. Opak. cit. s. 118. 
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Jak už bylo výše zmíněno, omezení svobody je výslovně zmíněno v čl. 17 odst. 4 

Listiny, který uvádí, že „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze 

omezit zákonem, jde-li o opatřeni v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 

prav a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného 

zdraví a mravnosti.“ To znamená, že k omezení svobody projevu dochází pouze 

v případě, že toto omezení je v rámci demokratické společnosti potřebné a sleduje 

legitimní cíl. 

Jak je z definice patrné, je pak obtížné citlivě vybalancovat určitá řešení v oblasti 

omezení svobody. Například, aby nedošlo ke střetu (konfliktu) práv, je nutné 

zvažovat i váhu jednotlivých zájmů, jelikož svoboda projevu se může dostat do 

kolize s právem na ochranu soukromí, s ochranou utajovaných skutečností (státní 

nebo obchodní tajemství), s ochranou veřejného pořádku, s ochranou dalších 

lidsko-právních hodnot a podobně. A právě citlivé vybalancování omezení svobody 

projevu a jednotlivých zájmů, může činit problém.  

3.2.1. Ochrana práv a svobod druhých 

Prvním typem práv, u nichž může dojít ke konfliktu se svobodou projevu, jsou 

práva zmíněná v článku 10 Listiny. Uvedené odstavce říkají, že „každý má právo, 

aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobni čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno; každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života; každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“21 Ale 

jak vyplývá z článku 17 odst. 4 Listiny, je možno svobodu projevu omezit, jde-li o 

opatření „nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých.“ 

 

S ochranou práv úzce souvisí i šíření kritických informací. Konkrétně tedy týkají-li se 

tyto kritické informace nějaké osoby, přičemž u míry kritičnosti (metody kritiky) je 

rozhodující postavení osoby ve společnosti. Osoby veřejně známé musí počítat 

s větší mírou kritiky než osoby, které nejsou veřejnosti známé.22 Navíc i podle 

                                                           
21

 Cit. Česká republika. Listina základních práv a svobod. In: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 16.12.1992. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
22

 Srov. BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 50. 
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rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, musejí veřejní činitelé odolávat 

vyšší míře kritiky: "Hranice přijatelné kritiky jsou podle toho širší, pokud jde ve 

srovnání se soukromou osobou o politika. Na rozdíl od soukromé osoby se politik 

nevyhnutelně a vědomě otevírá podrobnému zkoumání svého každého slova a činu 

novináři i širokou veřejností, a musí proto projevovat otevřenější míru 

snášenlivosti.“23  

Kritika může mít řadu forem, kterými člověk může vyjadřovat (kritizovat) osoby. 

Kritika může mít podobu psanou, slovní i grafickou (například podobu karikatur, 

komiksu).  

3.2.2. Ochrana národní bezpečnosti 

Dalším důvodem pro omezení svobody projevu, který je v rámci demokratické 

společnosti hodnocen jako legitimní a v určitých případech pro správné fungování 

demokratické společnosti nezbytný, je ochrana národní bezpečnosti. Hlavním 

cílem tohoto omezení je zabránění prozrazení některých informací, které by mohly 

státu zapříčinit nějakou ujmu.24 

V případě, že by se mezi občany určitého státu dostala tajná informace, která by se 

týkala právě národní bezpečnosti, mohlo by dojít ke vzniku i takových škod, které 

by byly celospolečenského rozsahu a mohly by ohrozit i samotnou existenci 

daného státu. Je tedy zřejmé, že je lepší omezit svobodu projevu vůči jednomu 

člověku či určité skupině lidí, a tím zabránit možným celospolečenským škodám, 

než nechat tuto informaci šířit se celým společenstvím.  

3.2.3. Ochrana veřejné bezpečnosti  

Dalším možným důvodem pro omezení svobody projevu jsou opatření týkající se 

veřejné bezpečnosti, spíše však veřejného (míněného vnitřního) pořádku. 

„Ochrana veřejné bezpečnosti zahrnuje předcházení zločinnosti, zájem na 

zachování veřejného pořádku či klidu a ochranu státních orgánů při výkonu jejich 

                                                           
23

 Cit. podle: OTEVRETE.CZ - Přehled vývoje v České republice v oblasti zákonů o pomluvě a 
verbálních trestných činech [online]. © 2003 - 2012 [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 
http://www.otevrete.cz/knihovna/clanky-v-mediich/prehled-vyvoje-v-ceske-republice-v-oblasti-
zakonu-o-pomluve-a-verbalnich-trestnych-cinech-312.html 
24

 Srov. HERCZEG, J. Opak. cit. s. 50. 
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činností. Mimo jiné zahrnuje i zákonné omezení projevů spočívajících v podpoře či 

propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů, hanobení národa, 

rasy a přesvědčení či podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezení 

jejich práv a svobod a má za cíl právě přispět k zachování veřejné bezpečnosti a 

předcházet zločinnosti, ale zároveň i bránit tomu, aby představitelé názorů 

neslučitelných s ochranou lidských práv získali ve státě takovou moc, která by 

v konečném důsledku mohla ohrozit nejen veřejnou bezpečnost, ale i samotnou 

bezpečnost státu.“25 V souvislosti s touto oblastí je potřeba zmínit i možnost styku 

dvou oblastí – oblast nejen zmíněného veřejného pořádku, ale i oblast 

individuálních práv. Nejen, že v případě konkrétních veřejných projevů je 

zasáhnuta právě oblast veřejného pořádku, ale také se můžeme dotknout 

konkrétní osoby a tedy zasáhnout do oblasti individuálních práv (například osobní 

cti).  

3.2.4. Ochrana veřejného zdraví 

Dalším možným důvodem pro omezení svobody projevu, avšak pouze 

preventivního charakteru, je ochrana veřejného zdraví. Přičemž právo na ochranu 

zdraví je obsaženo v Listině, konkrétně v článku 31. Cílem tohoto omezení je 

ochrana společnosti před propagací jednání, které může poškodit zdraví.26  

 

3.2.5.  Ochrana mravnosti 

Jako další důvod pro omezení svobody projevu je právo na ochranu mravnosti či 

morálky. V Listině toto právo není nijak upraveno, najdeme ho upraveno pouze 

v trestním zákoníku, konkrétně v paragrafu 201, kde je definován trestný čin 

ohrožování výchovy dítěte.27  

 

Přičemž za ohrožování mravnosti můžeme považovat právě i vysílání snímků 

ukazující nejen válku, násilí  a tak podobně, ale i snímky, které by podněcovaly 

                                                           
25

 Cit. BARTOŇ, M. Opak. cit.  s. 100. 
26

 Podrobněji BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 162. 
27

 Viz blíže: BARTOŇ, M. Opak.cit. s. 162. (aktualizovala podle Trestního zákoníku, který nabyl 
účinnosti 1.1.2010) 
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k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví a tak dále, o nichž bude pojednáno v poslední 

části této bakalářské práce v souvislosti se svobodou projevu, rasovým 

extremismem a konkrétně s regulací médií.  

 

3.3. Trestní zákoník; Občanský zákoník  

Právo na svobodu projevu se dá mimo jiné najít i v běžných zákonech. Tyto zákony 

pak následně také vytvářejí určité mantinely (hranice), které stanovují, co říct lze a 

naopak, za co hrozí postih. Pokud se člověk vyjadřuje v rámci těchto mantinelů, 

postihu se obávat nemusí, naopak pokud člověk tyto hranice překročí, může se 

dočkat postihu. Určitá omezení tak obsahuje trestní zákoníku a občanský zákoník.  

 

Podle občanského zákoníku má „fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, 

zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 

jména a projevů osobní povahy. Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby 

bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby 

byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené 

zadostiučinění. Právnická osoba se může domáhat práva na ochranu proti 

neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické osoby.“28 

 

Další právní normy, které omezují svobodu projevu, se dají najít i v trestním 

zákoníku. Nejen, že zde jsou paragrafy, které omezují svobodu projevu ve vztahu 

k extremismu konkrétně rasismu (o nichž se autorka zmíní níže v souvislosti 

s rasovým extremismem), ale také paragrafy, které chrání zdraví a mravnost, či 

paragrafy, které chrání osobnost. Přičemž za trestné je například považováno to, 

když někdo „sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit 

vážnost člověka u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho 

rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti 

bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, 

                                                           
28

Cit. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. 
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rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem.“29  

 

A v neposlední řadě omezují svobodu projevu i právní předpisy, které usměrňují 

podnikání na mediální úrovni. Především se jedná o zákon č. 46/2000 Sb., o 

právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, a o zákon č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání.30 

 

Média jsou v demokratických státech označována jako hlídací psi demokracie. Pro 

správné fungování demokratické společnosti je nezbytné, aby byla média 

svobodná, nestranná a hlavně nikterak neomezovaná ze strany státu. Proto se 

sdělovací prostředky snaží demokratické státy omezovat jen v míře minimální, tedy 

v takové míře, která je nezbytná. Omezení svobody projevu sdělovacím 

prostředkům ve větší míře, tedy v míře, která už není v rámci demokracie 

přijatelná, vede k porušování základních práv definovaných v Listině a 

mezinárodních úmluvách. Docházelo by tak k  podvracení samotných základů 

demokratických států.31 

 

V demokratickém státě jsou dva možné způsoby, jak přistupovat k omezování 

svobody projevu. V prvé řadě jsou tu zastánci názoru, že stát by měl zakročit až 

v případě, kdy se extremista pokusí své protidemokratické názory uskutečnit. 

S tímto typem ochrany se můžeme setkat především v USA.  

Druhý způsob, který je možné realizovat, má na rozdíl od prvního způsobu 

preventivní charakter a je typický zvláště pro evropské státy. Stát svými omezeními 

určí mantinely, omezí hlásání některých myšlenek a názorů. 

Vzhledem k tomu, že každý stát má určité specifické rysy, je obtížné přesně 

stanovit, jaký způsob omezení je pro státy potřebný a výhodnější. Záleží na mnoha 

                                                           
29

Cit. Trestní zákoník § 184 
30

 Cit. podle HERCZEG, J. Opak. cit. s. 32. 
31 Podrobněji: OTEVRETE.CZ - Omezení svobody projevu trestním zákonem a ochranou osobnostních 

práv [online]. © Copyright 2003 - 2012 [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.otevrete.cz/knihovna/odborna-literatura/svoboda-projevu/omezeni-svobody-projevu-

trestnim-zakonem-a-ochranou-osobnostnich-prav-326.html  
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okolnostech, které je potřeba brát v úvahu, například na politické stabilitě státu, 

tradicích, historických zkušenostech a podobně.32   

 

V České republice lze pozorovat zejména druhý přístup, tedy přístup, který se snaží 

o prevenci kriminality. Prostřednictvím řady preventivních akcí, statistik a 

výročních zpráv se tak Ministerstvo vnitra České republiky a Policie ČR snaží nejen 

komunikovat s médii, ale i se samotnými obyvateli našeho státu, kterým se snaží 

zajistit co největší informovanost, jak z hlediska pravidelnosti, tak z hlediska 

včasného informování. 

V roce 2009 například Ministerstvo vnitra ČR nastartovalo program Úsvit, jehož 

hlavním cílem je zvýšení míry bezpečnosti, popřípadě zlepšení podmínek ve 

vyloučených lokalitách. Tedy v takových lokalitách, kde je vysoká míra 

nezaměstnanosti (90 – 100 %), vysoká zadluženost rodin, nedostatečná sociální 

kompetence, otřesné životní podmínky. V  lokalitách obvykle chybí nejen obchody 

či jiné služby, ale také úřady, lékař či základní škola. Jako příklad může posloužit 

známé mostecké sídliště Chánov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Srov. ČERNÝ, P. Opak. cit. s. 115. 
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II. RASOVÝ EXTREMISMUS  

Rasový extremismu je v současné době jeden z velmi vážných problémů, avšak 

není záležitostí jen současnosti. Už v minulosti se objevila celá řada problémů 

tohoto typu. Jen v krátkosti lze vzpomenout otrokářství v Severní Americe 

převážně v 17. a 18. století, v souvislosti se zrušením otroctví pak lze zmínit Ku-

klux-klan, který odmítal zrovnoprávnění černošských otroků s bělochy. A 

v neposlední řadě například i politiku Apartheid v Jihoafrické republice ve 20. 

století, která vedla k segregaci černošského a bělošského obyvatelstva. Tato 

segregace byla vystupňována až do extrémů - černošskému obyvatelstvu byl nejen 

zakázán vstup do kin, restaurací, parků, škol a podobně, ale také mělo své vlastní 

dopravní prostředky. 

1. Základní pojmy  

1.1. Rasa 

Podle definice, kterou uvádí Chmelík, „je rasa velká skupina lidí lišící se od jiné 

různými typickými znaky, které se týkají vzhledu, tvaru nosu, rtů, temperamentu, 

kultury a podobně.“33 Avšak podle názoru autorky Chmelík opominul, respektive 

explicitně nevyjádřil, jeden z nejvýznamnějších znaků, kterým jsou jednotlivé typy 

ras odlišovány, Jan Chmelík nezmínil barvu pleti, znak, který je viditelný na první 

pohled.  

Barvu pleti jako jeden ze základních znaků naopak uvádí Právnický slovník,34 který 

ho staví dokonce na první místo ve svém výčtu.  

Pohledem do Sociologického slovníku35 je patrné, že celá řada autorů definuje 

tento pojem rozdílně a právě mnoho autorů opomíjí respektive neuvádí tento 

hlavní argument, se kterým právě rasisti a extremisti ve většině případů kalkulují.  

 

1.2. Rasismus  

                                                           
33

 Cit. podle: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha : Linde, 2001. s. 
10. 
34

 Blíže HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2001. s. 753. 
35

 Blíže GEIST, B. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1992. s. 339. 
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Rasismus je primárním východiskem pro přívržence takzvaného pravicového 

extremismu. Rasismus je ideologie, která vychází z biologické teorie. Podstata této 

biologické teorie vychází především ze znaků jednotlivých ras a rozdílů mezi 

rasami. Přičemž právě rasismus se snaží tyto určité znaky více či méně zdůraznit a 

upozornit na rozdíly. Příslušníci rasismu jsou přesvědčeni o nadřazenosti své „bílé 

rasy“, vzhledem k jiným rasám, které považují za méněcenné.36 

 

Pojem rasismus se dnes ve velké míře skloňuje v souvislosti s nacismem 

v Německu, kdy se k moci ve třicátých letech 20. století dostal Adolf Hitler. Avšak 

samotná idea rasismu má své kořeny podstatně hlouběji.37 „Je možné se ponořit až 

do roku 355 př. n. l., kdy Aristoteles napsal o obyvatelích severní Evropy, že jsou 

udatní, ale příliš hloupí, aby něco dokázali, o Asiatech, že jsou inteligentní, ale příliš 

zbabělí, a jen Řekové jsou udatní a inteligentní, tudíž jsou předurčeni vládnout.“38 

 

1.3. Extremismus  

Slovo extremismus je sice ve společnosti poměrně hojně skloňované. Lidé toto 

slovo nejčastěji používají pro označení „nenormální“, „neslušné“ a „nebezpečné“ 

aktivity, která by se ve společnosti neměla připouštět. Mohlo by se tak zdát, že se 

jedná o pojem, který je definovaný a nijak složitý. Avšak ze strany odborníků 

existují různé názory, jak tento pojem vymezit a definovat.39 

Podle Jana Chmelíka, autora několika knih zabývajících se extremismem, „je 

extremismus přímo závislý na uspořádání a stavu společnosti, v níž se projevuje, 

tudíž ocitne-li se taková společnost ve stadiu, v němž značně narůstají vnitřní 

rozpory, je naprostá většina extrémních aktivit bezprostřední reakcí na ně.“40 Což 

potvrzuje i situace na počátku 30. let 20. století v Německu. Krize, která v roce 

1929 vypukla ve Spojených státech, udeřila s plnou silou i tam. Vysoká 

                                                           
36 Podrobněji: Rasismus a xenofobie [online]. [2012] [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 

http://www.prevence-praha.cz/rasismus-a-xenofobie  
37

 Srov. CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. s. 
51. 
38

 Cit. podle: HAJN, V. Antropologie. 2. dopl. a přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. 
s. 109-110. 
39

 Blíže: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 11. 
40

 Cit. podle: CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Praha : Armex, 2002. s. 6. 
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nezaměstnanost (v Československu až 1 milion nezaměstnaných, v Německu na 7 

milionů), obrovská inflace a celková nespokojenost obyvatel se situací v této zemi, 

byly příhodným prostředím pro politiku Adolfa Hitlera, která později vyvrcholila 

masovým vyvražďováním Židů v průběhu druhé světové války.  

Podobnou paralelu je možné najít i v současné době. Po vypuknutí krize ve 

Spojených státech, jejíž dopad byl nejvíce patrný v letech 2007 a 2008, po 

splasknutí hypoteční bubliny a krachu největších amerických firem, přišla vlna pro 

někoho extremistických projevů například v podobě hnutí Occupy Wall Street. I 

v Řecku vyvrcholily ekonomické problémy extremistickými projevy. V Řecku je 

slovo krize ponejvíce spojováno se členstvím v Evropské unii. Protesty v ulicích 

Řecka směřují zvláště proti tvrdým ekonomickým opatřením ze strany EU, které by 

vedly ještě k většímu zhoršení životní úrovně. Tato opatření podle řeckých 

anarchistů způsobují to, že chudí jsou ještě chudší. Cílem útoků se tak stávají 

hlavně instituce reprezentující stát či kapitalismus. Útoky jsou tak směřovány na 

banky a ministerstva či jiné státní instituce. Jako příklad lze uvést bombové útoky 

skupiny Konspirace ohnivého jádra. 

 

V současné době se v souvislosti s extremismem vžilo základní dělení na pravicový 

a levicový extremismus. Na druhou stranu je ale pro většinou extremistických 

aktivit charakteristické, že se jejich hodnoty a názory více či méně proplétají, tudíž 

toto dělítko nelze brát striktně.41 

 

1.3.1. Levicový extremismus 

Hlavním cílem stoupenců této větve extremismu je vytvoření společnosti, kde by 

existovala naprostá rovnost mezi členy dané společnosti. Společnost by byla 

založena na toleranci, sounáležitosti, dobré vůli a obětavosti. V konečném 

důsledku by však tyto představy vedly až například k vytvoření pouze jediného 

státu a k zániku hierarchického systému uspořádání v něm. 42  

                                                           
41

 Blíže: CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Opak. cit. s. 7. 
42

 Blíže: CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Opak. cit. s. 9. 
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Jan Chmelík do této větve extremismu zahrnuje především: komunismus, 

marxismus, leninismus, stalinismus, maoismus a trockismus.43  

 

1.3.2. Pravicový extremismus  

Příznivci pravicového extremismu se pokoušejí o vytvoření nové společnosti. 

Intenzita a formy, prostřednictvím kterých se snaží o vytvoření nové společnosti, 

jsou různé. Příznivci umírněné koncepce očekávají, že společnost jejich ideály 

přijme dobrovolně. Naopak příznivci radikálnější koncepce neúprosně bojují proti 

nepřátelům. Jejich představa počítá i s možností vyhlazovací války.44  

Základní ideou, ze které vycházejí přívrženci pravicového extremismu, je idea 

rasismu,45přičemž za rasově motivovaný extremismus tak lze označit takové 

trestné činnosti, jejichž typickým znakem je právě motiv rasismu. A jak už bylo výše 

zmíněno, rasismus je ideologie, která vychází z přesvědčení o nadřazeném 

postavení bílého etnika. A tak většina útoků vedených ze strany těchto extremistů 

jsou cílené především proti přistěhovalcům, Romům, Židům a dalším občanům, 

kteří se odlišují právě barvou pleti.46 

Do této větve Jan Chmelík zahrnuje „rasismus, antisemitismus, nacionalismus se 

svými modifikacemi fašismus, neofašismus, nacismus a neonacismus.“47  

 

1.3.2.1. Rasově motivovaný extremismus 

„Rasově motivované útoky jsou páchány ve třech základních formách, a to: 

a) slovními útoky (verbálně),  

b) útoky proti fyzické integritě (brachiálně),  

c) graficky (mediálně).“48  

Za verbální útok lze považovat slovní napadení, nadávky či výhružky, přičemž při 

tomto typu útoku nemusí dojít ani k přímému kontaktu pachatele s obětí. Což už 

                                                           
43

 Cit. podle: CHMELÍK, J. Extremismus. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. 
24. 
44

 Blíže: CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Opak. cit. s. 8. 
45

 Tamtéž, s. 7. 
46

 Blíže: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 55. 
47

 Cit podle: CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Opak. cit. s. 8. 
48

 Cit. podle: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 59. 
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není typické pro násilné útoky, které jsou charakteristické přímým kontaktem 

s obětí. Nicméně tento typ útoku může být mířen i na majetek. Poslední formou, 

kterou lze páchat rasově motivované útoky, je forma grafická. Zde se jedná 

zejména o vytváření různých symbolik, vydávání časopisů či výlep plakátů. Přičemž 

každé extremistické hnutí má svou symboliku.49 Podle Jana Chmelíka, odborníka na 

extremismus, je pak „nejčastějším grafickým projevem fašistická svastika (hákový 

kříž), různé fašistické reálie, či symbolika KU-KLUX-KLANU.“ 50 

 

Stejně jako se v některých názorech a projevech setkávají příznivci pravicového a 

levicového extremismu, tak i jednotlivé formy páchání rasově motivovaných útoků 

se také navzájem propojují a doplňují.51  

 

Z celé řady statistik pak vyplynou typické charakteristiky pachatelů, kteří tento typ 

útoků páchají. Převážně se jedná o osoby mladistvé a osoby s nízkým vzděláním. 

Jedná se zejména o lidi, kteří jsou vyučeni v nějakém oboru nebo nemají 

dokončené středoškolské vzdělání. Přičemž od toho se odvíjí i jejich příjmy, které 

jsou nízké. Útoky vedené ze stran extremistů například proti Romům jsou 

výsledkem jejich společenské, osobní, pracovní i ekonomické neúspěšnosti, 

protože Romy považují za viníky jejich situace. Typické je také to, že útoky páchají 

pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které jim často dodají na odvaze a 

kuráži. Stejný pocit může také navodit pocit anonymity, který v určitém ohledu 

může navodit pocit bezpečí. Často se u pachatelů lze setkat i s poruchami v oblasti 

emocí – pachatelé jsou popisováni jako labilní, impulsivní, citově strádající až 

otupělí jedinci.52 

Podle statistik Ministerstva vnitra České republiky lze zjistit, že je charakteristika 

pachatelů vzhledem k jednotlivým rokům podobná a že se shoduje i s definicí 

pachatelů, kterou uvedl ve své publikaci Chmelík a která je zmíněna výše. Ze 

statistiky z roku 2011 vyplývá, že výrazně převažují absolventi základní školy 

s výučním listem a absolventi základní školy bez kvalifikace, naopak nejméně 
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 Blíže: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 60. 
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 Cit. tamtéž, s. 60. 
51

 Blíže tamtéž, s. 60. 
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 Blíže: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 61.  
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pachatelů bylo s vysokoškolským vzděláním. Pachatelé s nižším vzděláním tak 

z celkového počtu tvoří téměř 67 % pachatelů. Co se týká opačného extrému 

v rámci vzdělání, pachatelů s vysokoškolským vzděláním bylo pouze 6 osob, 

tvořících tak 2,4 % z celkového počtu.   

Nezměněná zůstává i věková skladba pachatelů. Absolutně nejvíce pachatelů je ve 

věkovém rozmezí 18 – 29 let, méně jich je pak v rozmezí 30 – 49 let; 15 – 17 let, a 

naopak absolutně nejméně pachatelů je mezi osobami starších 50 let.  

Ze statistik také vyplývá fakt, že mezi pachateli výrazně převažovali muži, kteří 

v roce 2011 tvořili 93,7 % pachatelů z celkového počtu. 

Z hlediska obětí lze konstatovat, že cílenou skupinou těchto útoků jsou menšiny, 

Přičemž jejich neustálé diskriminovaní může vést až ke společenské zaujatosti proti 

těmto minoritám.53 

Podoba dění na extremistické scéně v Německu a Rakousku přímo ovlivňuje 

podobu a dění této scény v České republice. Typickými rysy jsou narůst 

závažnějších projevů, radikálnější přístup a orientace na Romy a cizince s rozdílnou 

barvou pleti.54 

Pohledem na statistiky lze zjistit, že je v České republice zřetelný nárůst projevů 

extremismu, na kterých se ve větší míře podílejí mladiství, a řada těchto projevů 

také nabyla na své razantnosti,55 zejména pak proti Romům, o čemž svědčí celá 

řada případů, o kterých den co den informují média. Nárůst extremistických aktivit 

potvrzuje i výroční zpráva Ministerstva vnitra České republiky z roku 2011. Z údajů, 

které jsou k dispozici, lze zjistit, že nárůst jejich aktivity byl obrovský, zejména co se 

týká počtu pořádaných akcí. Vzhledem k předchozímu roku 2010 se počet veřejně 

pořádaných akcí zvýšil přibližně o 134 akcí. Důvodem zvýšení aktivit je to, že Česká 

republika v současné době bojuje s ekonomickou recesí, krizí veřejných rozpočtů a 

tak dále. Společnost je nespokojená, a na tuto nespokojenost se tak snaží 

upozornit.  
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 Blíže viz MOLEK, P. a JÄGER, P. Opak. cit. s. 20. 
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 Blíže CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Opak. cit. s. 5. 
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 Podrobněji: CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Opak. cit. s. 19. 
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Co se týká otázky spojené s Romy, zejména pak toho, proč jsou terčem útoku 

převážně Romové, je patrné, že se možná není ani čemu divit, jelikož ve 

společnosti existuje celá řada předsudků, ať už oprávněných či nikoli. A tak důvody, 

pro které by měli být Romové diskriminováni, je pro určitou vrstvu společnosti 

prostoupené předsudky zřejmě snadné nalézt. Zvláště pak v případě, kdy tyto 

předsudky podpoří i osoba, která je politicky činná. 

V roce 2007 si například tehdejší vicepremiér Čuněk čtenářům Blesku posteskl, „že 

aby byli dotováni ze sociálních a jiných podpůrných programů i jiní obyvatelé, 

museli by se jet někam opálit a dělat s rodinou binec.“56 

Ve společnosti takových narážek je pak těžké vymítit předsudky. A tak situace je 

pořád stejná. Průzkum Centra pro výzkum veřejného míněním, který se v dubnu 

2012 zabýval otázkou vzájemného soužití s Romy, ukázal, že 42 % obyvatel ČR má 

s nimi spíše špatné vztahy, a dokonce 40 % obyvatel ČR velmi špatné vztahy, tudíž 

většina společnosti považuje Romy stále za problematickou část veřejnosti.  

Bohužel velmi často také dochází k tomu, že tyto předsudky vůči Romům přejímají 

od svých rodičů sociálním učením i děti.  

Velmi často se také lze setkat s názorem, že Romové nepracují a jsou líní, že žijí 

pouze z podpory a přídavků na děti, avšak na druhou stranu mince se už nikdo 

nedívá. Co když jsou mezi námi Romové, kteří pracovat chtějí, ale práci sehnat 

nemohou právě z důvodu jejich barvy pleti a předsudků, které si vůči nim 

společnost vytvořila.  

Ovšem je možné také argumentovat tím, že Romové nemají dostatečné vzdělání, 

na druhou stranu už nikdo nehledí na to, že jsou z velké části posíláni rovnou do 

praktických škol, které jsou určeny pro děti s handicapem (ať už mentálním či 

fyzickým), nikoli sociálně slabým rodinám s dětmi. Je tomu necelých šest let, co 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, konstatoval, že Česká republika 

diskriminuje Romy, které rovnou posílá do praktických škol. Podle výzkumu 

kanceláře ombudsmana v roce 2012 se ukázalo, že počet Romů v těchto třídách 
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 Citováno: Jaká je naše společnost? : otázky, které si často klademe. Vyd. 1. Editor Hana Maříková. 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. s. 216. 
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sice klesl o skoro 10 %, avšak podle řady organizací, které se zabývají lidskými 

právy, se situace za uplynulých 5 let moc nezměnila.  

 1.4. Kauza Chomutov  

Jedním z míst, kde se ve velké míře lze setkat s projevy rasismu, jsou i různé 

sportovní stadiony (například fotbalové, hokejové). Redakce internetového serveru 

Socialistická solidarita v roce 2011 sestavila souhrn významných událostí 

souvisejících s pravicovým extremismem na sportovních akcích (viz Tabulka č.1). 

Tabulka č. 1 

Období utkání Zápas Symbolika 

Podzim 2007 Sigma Olomouc 
- 

Slovan Liberec 

číslice 88 symbolizující 
pozdrav Heil Hitler (H je 
osmé písmeno abecedy) 

Podzim 2007 Bohemians 1905 
- 

Slavia Praha 

Transparent s nápisem: 
„Rozhodoval jsem se o 

svém životě. Bylo to jasné. 
Brát drogy a tíhnout k levici, 

proto jsem si koupil na 
Bohemku permici.“ 

Jaro 2009 Slávia Praha 
- 

Slovan Liberec 

vyvěšena vlajka s nápisem 
„Good night left side“ 

Leden 2010 Bohemians 1905 
- 

Slavia Praha 

antisemitský pokřik „Jude 
Slavie!“ 

               57 

Na českých sportovních stadionech vládne ve velké míře anonymita, fanoušků 

v ochozech bývají stovky až tisíce, je pak proto těžké extremistické projevy nejen 

potlačit, ale následně i potrestat.  

Jako první hokejový klub, který se rozhodl proti projevům rasismu aktivně bojovat 

je v současné době hokejový klub Piráti Chomutov. 
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Podrobněji: Společně proti rasismu na fotbalových stadionech | Socialistická Solidarita [online]. 
2011 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.socsol.cz/2011/solidarita/spolecne-proti-rasismu-
na-fotbalovych-stadionech 
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Dne 28. 10. 2012 klub Piráti Chomutov hostil tým Bílých Tygrů Liberec, včetně 

hráče černé barvy pleti Wayna Simmondse, který se právě stal terčem rasistických 

projevů ze strany chomutovských fanoušků. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

útočníka profesionálního hokejového týmu Philadelphia Flyers a v nejvyšší české 

soutěži si zahrál jen kvůli výluce v NHL, informovala o této události i zahraniční 

média.  

V domácím kotli při hokejovém zápase podle slov jednoho z pachatelů Pavla 

Lebeďenka zazněly tyto pokřiky: „Byli jsme vyšetřováni za čtyři rasistické pokřiky, 

což byla opice, hu hu hu, Kuklux klan a popěvek mrtvola cikána plave po vodě a to 

patří k přírodě.“58 

Jako pachatelé tohoto trestného činu bylo označeno sedm mladistvých osob a 

jeden výrazně starší muž ve věku okolo pětatřiceti let. Jmenovitě pak na webových 

stránkách klubu byli zmíněni Martin Šrámek, Michal Marschalek, Martin 

Marschalek ml., Pavel Lebeděnko, Jakub Tlustý (Grus). Pachatele lze zařadit do 

věkové kategorie pachatelů, kteří se na těchto útocích podílejí ve velké míře. 

Někteří z pachatelů byli vyučeni, což se shoduje se statistikami, které se o tom 

zmiňují (viz. str. 29). Na druhou stranu jsou mezi nimi i pachatelé se 

středoškolským vzděláním, což je pro tento typ trestné činnosti méně typické. Za 

typické lze považovat také to, že pachatelé bývají často pod vlivem alkoholu, což 

autorce práce potvrdil i jeden z pachatelů, se kterým měla možnost mluvit. „Na 

tom hokeji jsem byl, měl jsem za celou tu dobu, vlastně i před zápasem, 4 velká 

piva, což pro mě rozhodně není nějaká opilost. Bylo to rozložený asi od tří hodin, do 

půl osmý.“59 

Na druhou stranu ale nikdy neměl problémy s tímto typem trestného činu a nemá 

rasistické sklony vůči minoritám – jak sám přiznal i on sám je Ukrajinec a má 

několik kamarádů Romů. A také i přesto, že je v současné době za projev rasismu 

vyšetřován, souhlasil s potlačováním těchto projevů na stadionech. „Jsem pro to, 
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aby to kluby řešily, ano proč ne. Pokud je to něco cíleného, organizovaného, tak to 

k tomu opravdu nepatří.“60  

V době vzniku této práce nejsou pachatelé ještě pravomocně odsouzeni, jako trest 

jim soud zatím udělil roční zákaz vstupu na stadion, nicméně podle jednoho 

z pachatelů se s největší pravděpodobností odvolají, vzhledem k tomu, že 

neexistují přímé důkazy, které by svědčily přímo proti nim samotným. Na druhou 

stranu ale pachatelům hrozil ještě vyšší trest – za trestný čin hanobení národa, 

rasy, etnické nebo jiné skupiny osob jim hrozilo až tři roky odnětí svobody. 

Nicméně, jak už bylo zmíněno, neexistují přímé důkazy.  

Za své fanoušky byl také potrestán i samotný klub, který dostal pokutu ve výši 

třicet tisíc korun. 

 

Otázkou však zůstává, jak zamezit těmto projevům, jak je uhlídat, a v případě jejich 

propagace, jak je řešit. Zvláště když většina okolností hraje proti usvědčení 

pachatele? Avšak chomutovský hokejový klub ukázal, že se tyto projevy na 

stadionu řešit dají, ale velmi záleží na tom, jak se k celé situaci postaví vedení 

klubu.  

Co se týká zadokumentování činu, hodně záleží na technických podmínkách 

daného prostoru, ve kterém je trestný čin spáchán. Pokud by byl čin 

zadokumentován například prostřednictvím nějakého kamerového záběru, je pak 

samozřejmě snazší prokázat daný čin.  

Podle slov jednoho z pachatelů neexistují žádné záběry, které by přímo dokazovaly 

jejich čin. „Nebyl nikdo z nás identifikován, byly nějaký záběry z bezpečnostních 

kamer, ale ty jsou pouze na chodbách zimního stadiónu, takže oni nás vlastně 

uznali vinnými z toho, že my jsme na tom hokeji opravdu byli, nic víc. Žádný záběr 

tam prostě nebyl.“61  
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Prokazování tohoto činu je tak obtížné. Nicméně podle autorky se klub může 

poučit do dalších let a na zimním stadionu instalovat více bezpečnostních kamer, 

zvýšit pořadatelský dohled či mezi fanoušky postavit i policii v civilu. 
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III. SVOBODA PROJEVU A RASOVÝ EXTREMISMUS 

I přesto, že Listina v čl. 17, odstavec 3 uvádí, že každý má právo vyjadřovat své 

názory, a tudíž by se dalo říci, že je to právo, které je bráno jako absolutní. Není 

tomu tak, jelikož hned navazující odstavec 4 přináší omezení, o kterých bylo 

zmíněno již výše ve 3 kapitole práce. Tudíž svoboda projevu má určité meze.  

Svoboda projevu je tak omezena Listinou, a to hlavně ve věcech týkající se 

opatření, která jsou nezbytná pro fungování demokratické společnosti, 

mezinárodními úmluvami a další omezení pak lze nalézt i v českém právu, kde je 

hned několik ustanovení, která svobodu slova prostě porušují.62 Jedná se o různé 

paragrafy trestního zákoníku, či o určitá omezení svobody projevu v občanském 

zákoníku.  

Předmětem této třetí části bakalářské práce je hlavně popsat, jak je svoboda 

projevu omezována ve vztahu k rasovému extremismu.  

1. Trestní zákoník 

Jak už bylo v práci zmíněno, rasově motivované útoky mohou být páchány celou 

řadou různých forem. Od „obyčejného“ verbálního útoku, přes poškozování 

majetku či přímého útoku proti určité osobě, až po žhářské útoky a usmrcení. 

Nicméně ne všechny tyto projevy jsou shledány trestným činem. Při posuzování, 

zda se jedná nebo nejedná o trestný čin, je důležité posouzení intenzity tohoto 

projevu.63 

„Z hlediska tématu svobody projevu ve spojení se snahou eliminovat projevy 

diskriminační, nenávistné a nesnášenlivé je na místě uvést dále skutkové podstaty 

trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, trestného činu 

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, trestného činu podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezení jejich práv a svobod a trestného činu 
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založení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod 

člověka.“64 

1.1. Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci  

„Objektem, který je chráněn právě touto citovanou skutkovou podstatou (§ 352 TZ), 

je především rovnost všech lidí bez ohledu na jejich etnický či rasový původ či 

politické přesvědčení. Je zajímavé, že tohoto trestného činu se, podle závěrů 

Nejvyššího soudu, může dopustit i osoba stejného původu, rasy či přesvědčení jako 

oběť.“65 Avšak podle mínění autorky jde o jev velmi řídký. Je evidentní, že člověk 

stejné rasy, původu či přesvědčení nebude napadat jiného za ty stejné ekvivalenty, 

kterými disponuje i on sám. 

 

1.2. Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 

Trestného činu (§ 355 TZ) se může dopustit člověk, který „veřejně hanobí:  

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo 

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně 

nebo domněle bez vyznání.“66  

Přičemž podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR je hanobení „hrubé snižování 

vážnosti; může se projevovat v jakékoliv formě, výslovně nebo skrytě, tvrzením 

určitých skutečností nebo bez uvádění jich; spadá sem i nadávka.“67 

Avšak je důležité zmínit i fakt, že o hanobení se nejedná v případě, že osoba 

potvrzuje pouze informaci, která se shoduje se skutečností, i přesto že tato 

informace vzbuzuje negativní hodnocení. To znamená, že pokud někdo o jazyku 

určitého národa řekne, že je primitivní, v případě, že opravdu primitivní je, nejedná 

se o hanobení.68 
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1.3. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv a svobod 

Tohoto trestného činu (§ 356 TZ) se dopustí ten, „kdo veřejně podněcuje 

k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné 

skupině osob nebo k omezení práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta.“69 

Přičemž podněcování je chápáno jako jednání, kterým se pachatel pokouší 

probudit u jiných osob nenávist k jinému národu nebo rase. Pachatel může 

nenávist probudit formou ústní nebo písemnou.70 

1.4. Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a 

svobod člověka 

Tohoto činu (§ 403 TZ) se dopustí ten, „kdo založí, podporuje nebo propaguje 

hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá 

rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné 

skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“71 Podpora 

těchto hnutí může mít celou řadu podob. Nejen, že dané hnutí člověk může 

podporovat pomocí finančních darů, technických prostředků či jinak materiálně, 

ale také toto hnutí může podporovat morálně.72 

Další forma jednání spočívá ve veřejném projevování sympatií k hnutí směřujícího 

k potlačení práv a svobod člověka. Sympatie k danému hnutí může člověk vyjádřit 

různými formami projevů. Ať už tím, že bude vykřikovat například sousloví „Sieg 

Heil“, které je dnes chápáno jako vyjádření sympatií k Adolfu Hitlerovi, nebo bude 

na svém oblečení nosit znaky a symboly různých ideologií. Za projev sympatií 

můžeme považovat i pouhé zvednutí napnuté pravé ruky, čímž člověk vyjádří též 

sympatie k Adolfu Hitlerovi.73 

1.5. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia  

                                                           
69

 Cit. Trestní zákoník § 356 
70

 Blíže HERCZEG, J. Opak. cit. s. 90.  
71

 Cit. Trestní zákoník § 403 
72

 Blíže HERCZEG, J. Opak. cit. s. 93.  
73

 Blíže: BARTOŇ, M. Opak. cit. s. 122. 
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Hitlerovský nacismus byl sice poražen dnem ukončení druhé světové války, avšak 

podle slov našeho bývalého prezidenta Václava Havla by bylo pošetilé, myslet si, že 

rasismu vymezil z tohoto světa na trvalo dnem, kdy byla ukončena druhá světová 

válka.74 

Důvodem, proč bylo popírání holocaustu zařazeno do této práce, je ten, že jako 

nástroj rozšiřování holocaustu slouží i členové extrémistických hnutí. Zvláště 

úrodnou půdou pro popírání holocaustu jsou extremistické nacionalistické skupiny 

v zemích střední a východní Evropy.75 A dalším důvodem je i fakt, že je tímto 

paragrafem značně omezena svoboda projevu, jelikož člověk může být trestně 

stíhán za popření např. existence plynových komor.  

Popírači holocaustu tvrdí, že holocaust je mýtus, který podporují židovské 

organizace a stát Izrael. Popírači překrucují ověřená fakta, popírají existenci 

koncentračních táborů, včetně koncentračního tábora v Osvětimi. S tímto 

jednáním se lze setkat pod označením „osvětimská lež.“ 76 

 

Skutková podstata trestného činu veřejného popírání a zpochybňování (§ 405 TZ) 

bylo relativní novinkou. Do předcházející právní úpravy – trestního zákona č. 

40/1964 Sb. byla začleněnu novelou č. 405/2000 Sb. Úkolem této novely je právě 

potírání tzv. osvětimské lži.77  

 

Trestného činu se tak může dopustit  ten, „kdo veřejně popírá, zpochybňuje, 

schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium 

nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta.“78 
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 Blíže HERCZEG J. Opak. cit. s. 101.  
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„Jako specifická „odnož“ rasově motivovaných útoků je označován antisemitismus, 

jehož významným projevem je v současné době právě popírání holocaustu, 

vyhlašování hrozby možnosti vzniku „světovládného Židovstva.“79  

Ač se to může zdát zvláštní, existují lidé, kteří tvrdí, že holocaust nikdy nenastal, 

lidé, kteří tvrdí, že plynové komory nikdy neexistovaly, že je nemožné, aby Němci 

zabíjeli plynem, že nezemřelo tolik lidí a tak dále.  

V dnešní moderní společnosti jsou tito lidé povětšinou za jejich názory odmítáni. 

Proti jejich názoru stojí totiž celá řada historických vědecky doložených dokumentů 

a autentických svědectví.  

Popírání holocaustu je součást takzvaného historického revizionismu, který má své 

kořeny ve 20. letech 20. století a který zkoumá a nově se snaží vysvětlit historické 

události. Nicméně zastánci historického revizionismu prostřednictvím svého 

bádání, které nemá nic společného se solidním bádáním, se snaží právě o 

zpochybňování holocaustu. Jeho hlavním cílem je navrácení cti Německu, které je 

v souvislosti s holocaustem nejčastěji spojováno. Revizionisté pak propagují i 

takové představy, že například Německo vlastně vůbec do války vstoupit nechtělo. 

V souvislosti s popíráním holocaustu je možno zmínit Ernsta Zundela, který byl 

v 80. letech právě za tento čin souzen. 80 

Ernst Zundel byl obviněn v roce 1984 z toho, že svými názory, které propaguje a 

zvláště dvěma knihami, které vydal, přispěl k podnícení antisemitismu. V knize, 

která nese název „Hitler, jehož jsme milovali a proč“, ukazuje Adolfa Hitlera jako 

světce, který svými názory a činy přinesl německé zemi spásu. Druhá kniha 

s názvem „UFO: Tajná zbraň nacistů“ zase připouští možnost spiknutí Adolfa 

Hitlera s UFO. 81 
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 41   
 

Obžaloba u soudu mimo jiné přihlížela ke dvěma zmíněným knihám, ale také mu 

vytýkala jeho věrnost Adolfu Hitlerovi či souhlasný postoj s nacisty. 82 

Nakonec byl dne 15. února 2007 v německém Mannheimu odsouzen za popírání 

holocaustu k 5 letům vězení.83  

„V našem trestním zákoníku však nejsou postihovány jen projevy popírající, 

zpochybňující, schvalující či ospravedlňující nacistické zločiny proti lidskosti, ale i 

zločiny komunistů proti lidskosti. Tato právní úprava narazila v Parlamentu ČR na 

značnou kritiku. Kromě argumentu, že toto ustanovení potlačuje svobodu projevu, 

se hlavní otázkou stalo vymezení komunistických zločinů proti lidskosti.“84  

 

V dnešní společnosti se ve velké míře s rasově motivovanými útoky sice nelze moc 

setkat, nicméně stále se jedná o jev, který je ve společnosti nežádoucí a velmi 

nebezpečný, zejména pak ze strany subkultury skinheads, kteří odmítají jakékoli 

míšení bílé rasy s jinými rasami.85 V rámci statistiky Policie České republiky 

mapující období od 1. ledna do 31. prosince 2012 bylo zaznamenáno pouze 33 

trestných činů týkajících se hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. 

Tentýž počet pachatelů byl zaznamenán i v roce 2011, avšak vzhledem k roku 2010 

počet klesl, jelikož v roce 2010 bylo zaznamenáno 43 pachatelů. Vzhledem 

k celkovému počtu trestných činů spáchaných v jednotlivých letech, se stále jedná 

o počet pachatelů, který je zanedbatelný.  

Hnutí skinheads, jehož typickým znakem jsou vyholené hlavy, se objevilo ve 

vyspělých státech Evropy počátkem 80. let, nicméně samotné počátky tohoto hnutí 

lze zaznamenat už minimálně o 10 let dříve.86 Ze začátku chtěla tato subkultura dát 

pouze najevo svou hrdost ke svému dělnickému původ. Jenže zhoršující se 

ekonomická situace ve Velké Británii koncem desetiletí, která se projevila mimo 
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jiné i zvýšením nezaměstnanosti, vzbudila v této subkultuře nenávist 

k přistěhovalcům, kteří byli podle nich vinni právě za nedostatek pracovních 

příležitostí pro ty, kteří se v Británii narodili. Pod vlivem této krize pak začalo 

přibývat útoků právě proti přistěhovalcům.87  

„Mnozí ze skinheads se pak přidali k ultrapravicovým organizacím a politickým 

stranám, zaměřeným právě proti již zmíněným imigrantům, jako je např. 

francouzská Národní fronta nebo Britská národní strana.“88 Za nějaký čas se pak 

přívrženci skinheads ze svého britského centra začali přesouvat i do ostatních částí 

světa, například do Spojených států amerických, zemí západní Evropy a po pádu 

komunistického režimu, který vládl ve východní Evropě, i sem.89 

 

Přívrženci skinheads se usídlili také ve Skandinávii, Itálii, Španělsku. V menší míře 

na ně lze narazit i ve Francii. U nás se první skupinky skinheads začaly objevovat 

počátkem druhé poloviny osmdesátých let.90  
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IV. Svoboda projevu & rasový extremismus ve vztahu 

k médiím  

1.   Regulace médií & svoboda projevu  

Jak už bylo v úvodu zmíněno, svoboda projevu není absolutní ani na mediální 

úrovni. Určitá omezení platí jak pro tisk respektive pro jeho redaktory, tak platí i 

pro internetové servery a jejich uživatele. Jaká tedy panují omezení na internetu, 

v tisku či v televizním vysílání?  

Podle Josefa Smolíka, který zaměřuje svou pozornost právě na subkultury, které 

existují ve společnostech, je „zajímavým tématem pro média již výše zmíněná 

subkultura skinheads, přičemž média se často při popisu spokojí s jednoduchou, ale 

ne zcela jednoznačnou rovnicí: skinhead = neonacista (fašista).“91  

Podle názoru autorky, média sehrávají v popularizování různých subkultur, ne jen 

skinheads, významnou roli. Autorka si troufá tvrdit, že zveřejňováním různých 

článků, fotografií a tak podobně média na tyto subkultury zbytečně moc 

upozorňují, což potvrzuje i publikace Josefa Smolíka: „způsob, jakým jsou 

subkultury reprezentovány v médiích, je činí více a zároveň i méně exotickými než 

skutečně jsou. Česká média tak mnohdy problémy zveličují, zkreslují či přímo 

iniciují, což pak může vést k tomu, že nadměrné a nepřesné informování o 

problému může samotný problém zhoršovat. Jestliže společnost dospěje 

k domněnce, že určitý fenomén je hrozivý a narůstající, může to vzbuzovat tzv. 

morální paniku.“92 

Proto existují a měly by existovat různá opatření, která zamezí nejen nadbytečné 

popřípadě nepravdivé popularizaci, ale také opatření, která by regulovala možnosti 

zveřejňování například různých symbolik či slovních výrazů.  

Podle výroční zprávy Ministerstva vnitra České republiky z roku 2011 je patrné, že 

extremisté stále více využívají mnohá média, zejména pak internet. Nejen, že ho 

využívají k šíření ideologie, ale také k mobilizaci příznivců na připravovaných 

akcích. Jejich cílem je tak co největší podpora širší populace. 
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1.1. Internet & svoboda projevu 

Internet, slovo, které je v dnešní společnosti snad nejvíce skloňované, a to hlavně 

mezi mládeží. Místo, kde vládne převážně anonymita, místo, kde nehraje roli 

morálka, úcta ani etiketa, místo, kde se člověk, který je schován za svou 

internetovou přezdívkou, odváží sdělit názor, který by jinak v reálném životě 

nevyslovil. 

Internet se časem dopracoval až na takovou úroveň, že pro některé lidi 

představuje připojení k internetu jednu z nejdůležitějších potřeb. Je to médium 

s největším dosahem v západním světě, je jedno z nejmocnějších, které vytlačuje 

tradiční média. Na druhou stranu internet je také místem, kde „má člověk možnost 

vzepřít se zákonu a šanci nebýt za to potrestán. Internet je tak dějištěm mnoha 

morálně pochybných, ilegálních a jinak nepřípustných aktivit.“93 Jako příklad 

mohou posloužit především internetové diskuse, které jsou plné řady rasistických 

či jinak nepřípustných urážek.  

Podle spoluzakladatele internetového vyhledávače Googlu, Sergeje Brina, principy, 

které byly spojené s počátkem internetu, zejména pak princip svobody a 

otevřenosti, dnes stojí proti největším hrozbám v historii. Podle něho ohrožení 

přichází z více stran – svobodné základy webu poškozují nejen státní instituce, ale 

také zábavní průmysl a některé velké firmy (například Apple, Facebook). Výjimkou 

nejsou ani zásahy do svobody internetu ze strany státu.94 Lidé se k informacím 

dostávají velmi snadno, což někteří politici včetně těch z demokratických států, 

nesou těžce. Internet v různých společnostech způsobil převratnou změnu, 

například ve způsobu získávání nových informací a ve způsobu jejich 

zveřejňování.95  

                                                           
93 Cit. PUŠKIN, J. Svoboda slova na internetu. In: Vzdělávací nadace Jana Husa [online]. © 2010–
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Některé státy tak svým obyvatelům omezují možnost využívání internetu, 

například z toho důvodu, aby lidé nekritizovali režim. Takovou to praxi lze 

především pozorovat v případě totalitních států, kde existuje cenzura, omezení 

přístupu na „nevhodné“ weby, a dokonce je i v mnoha zemích z politických důvodů 

internet blokován a lidé, kteří internet využívají, jsou zatýkáni, mučeni a souzeni.96 

Na druhou stranu ani demokratické státy nejsou v tomto omezování, ať už 

v jakékoliv podobě, výjimkou.  

Existuje celá řada států, kde je internet ze strany státu omezený. Obyvatelé Číny se 

například musejí registrovat u státních orgánů, aby mohli využívat internet. 

Vietnam nebo Saudská Arábie povolují pouze jediný bod přístupu do světové sítě, 

který je však kontrolovaný. Ve Spojených státech amerických zase panují tvrdší 

pravidla pro propagaci informací na internetových stránkách než prostřednictvím 

tištěné podoby. Singapur zase dovoluje komunikovat jen registrovaným osobám. 

V Zambii došlu k zákazu propagace informací opozičních novin skrz internet. 

V České republice se vláda zatím neuchýlila k nějakým omezením,97 nicméně určitá 

omezení ze strany provozovatelů internetových stránek již existují. 

„Provozovatelé internetových stran nesmí zveřejňovat příspěvky vyzívající ke 

genocidě, hanobení národy, rasy a přesvědčení.“98 Jenže vzhledem k tomu, že na 

internetu vládne z větší části stále ještě anonymita, provozovatel internetových 

stránek má pouze možnost pozastavit či zablokovat uživatelův internetový účet. 

Avšak v poslední době jsou tyto případy monitorovány i policí, která určité 

procento vyřeší, avšak drtivá většina případů zůstává neřešena. Je totiž velmi 

pravděpodobné, že případ bude odložen, z toho důvodu, že se příslušným státním 

orgánům nepodaří zjistit pachatele spáchaného trestného činu, ačkoli soudy, 
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policie či jiné orgány činné v trestním řízení mají právo požadovat informace o 

uživateli v případě, že by se dopustil trestného činu.  

Je tedy jasné, že právo platí i na internetu. Nicméně například ze strany 

anarchistických zájmových organizací existují i názory, že právo na internetu 

neplatí. Existují také případy, kdy policie či soudy odmítly autoritativně uplatnit 

právo v prostředí informačních sítí.99 „V České republice například policie odložila 

případ trestného činu pomluvy s poukazem na to, že se uskutečnil na internetovém 

diskusním fóru, a nelze tedy prokázat spáchání trestného činu,“100 což 

koresponduje s výše uvedenou tezí, že většina případů bude s největší 

pravděpodobností odložena. „Fenomén internetu tak překračuje klasické právní 

vzorce a vzpírá se úpravám, které vybírají formulace ze zákonných úprav 

regulujících média nebo jiné druhy komunikace.“101  

1.1.1. Diskusní servery  

Jak je tedy z výše uvedených informací patrné, podle českého práva rasistické 

výroky a nabádání k násilí na internetových stránkách jsou trestné. Nicméně i 

přesto se na internetových stránkách s tímto lze setkat, zejména pak v různých 

diskusních skupinách a internetových debatách. Hlavním důvodem, který hraje ve 

prospěch pachatelů je anonymita. Jediným, kdo může pomoci sjednat nápravu je 

provozovatel tohoto serveru.102  

V dnešní době lze pozorovat tendenci, že diskusní servery se snaží celou řadou 

opatření bojovat proti uživatelům, kteří projevují své antipatie k jiné rase 

prostřednictvím internetových diskusí. Nejen, že mají právo příspěvky, které 

vyzývají k rasové nebo jiné nesnášenlivosti či propagaci extremistických hnutí, 

smazat a uživateli zablokovat na nějaký čas účet, ale také se lze setkat i s případy, 

kdy provozovatel diskusního fóra uzná za vhodné internetovou diskusi vůbec 

neotevřít popřípadě má i možnost již existující fórum uzavřít.  
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 Blíže POLČÁK, R. Opak. cit. s. 94. 
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Další způsob, kterým internetové servery bojují proti trestným činům, je ten, že 

umožňují vkládat příspěvky pouze registrovaným uživatelům. Je zřejmé, že člověk, 

který je schován za svou internetovou přezdívkou si dovolí vyřknout více, než 

člověk, který vkládá příspěvky pod svým vlastním jménem. Server Novinky.cz, který 

lidi schované za internetovou přezdívkou označuje jako anonymní „hrdiny“,  si na 

svých internetových stránkách vyprošuje právě to, aby názorové fórum bylo 

místem smysluplného setkávání civilizovaných lidí.103 

 

„Zpravodajský server Novinky.cz stojí o názory a komentáře čtenářů, kteří umějí a 

chtějí diskutovat k věci, za svými stanovisky si stojí a nepotřebují se schovávat za 

internetovou anonymitu.“104  

 

1.1.2. Sociální síť Facebook 

Jedním z dalších míst, kde lidé ve velké míře vyjadřují své názory kromě již 

zmíněných internetových diskusí, je v dnešní době především mládeží velmi 

oblíbený Facebook.  

Facebook v roce 2009 přišel respektive se spíše zařadil k dalším 140 webům po 

celém světě, které se v první vlně přihlásily k myšlence „čistého“ internetového 

prostoru, a tudíž se na facebookových účtech objevilo tlačítko „Nahlásit nevhodný 

obsah“.105 Facebook tak dává možnost svým uživatelům nahlásit nevhodný obsah, 

ovšem otázkou však zůstává, co je, respektive co by mělo (mohlo) být uživateli 

facebookových účtů považováno za nevhodné?  

Na Facebooku sice existují pro uživatele jakési pokyny, co je a co není podle 

pravidel Facebooku vhodné, avšak za prvé i autorka práce sama měla problém tato 

pravidla najít, za druhé jsou psána malým písmem a za třetí, je pravděpodobné, že 

každý z uživatelů může s upřímností přiznat, že je nikdy nečetl a jen při registraci 
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 Podrobněji: Vítejte v názorovém fóru serveru Novinky.cz - Novinky.cz [online]. 5. února 2009 [cit. 
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 Srov. ŠTĚRBOVÁ, L. Facebook vs. nevhodný obsah - 1:0 | Aira GROUP s.r.o. [online]. © 1998-2012 
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„potvrdil“, že si dané podmínky používání a zásady používání dat náležitě a do 

detailu přečetl.  

Pokud se tak na facebookových stránkách objeví závadný obsah – pornografie, 

graficky znázorněné násilí a tak dále, ale právě i nenávistné projevy, či vyhrožování 

a podněcování k násilí, zareagují buď správci, nebo Facebook využívá možnosti 

nahlásit obsah i samotnými uživateli, vzhledem k tomu, že se na Facebooku denně 

objeví čtvrt miliardy nových fotografií. Jen pro zajímavost za nevhodné a tedy 

nepatřící na Facebook v dnešní době přibyla i kategorie řešící karikatury 

takzvaných „chráněných“ skupin společnosti, mezi které Facebook zařadil i 

příslušníky nejrůznějších menšin.106  

 

Obsah, který uživatel považoval za nevhodný a na který klikl, dostane takzvaný 

„flag“ a je odeslán k posouzení ze strany kontrolorů.107Ti podle manuálu 

rozhodnou, zda je či není obsah závadný a uživateli, který porušil podmínky 

používání buď zablokují na nějaký čas účet, nebo dokonce (a to zejména při 

opakovaném porušování těchto podmínek) jeho účet deaktivují. 

 

Úspěšnost značky Facebook je dána tím, že jsou zde dána přísná pravidla, 

ochranné mechanismy, a protože Facebook je ušetřen těmto projevům, stává se i 

místem, kde fungují a komunikují velké firmy.108 

 

Pro internet je typická celá řada rysů. Nejen, že člověk zde má možnost vyjadřovat 

své názory, velmi snadno získávat informace a komunikovat i s lidmi, kteří jsou na 

opačném konci zeměkoule, ale na druhou stranu internet je i místem, kde stále ve 

velké míře funguje možnost utajit svou totožnost a je místem s nedokonalou 

kontrolou obsahu. 109 
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A tak není divu, že právě v souvislosti s jeho specifickými rysy , dochází v jeho sféře 

k řadě problémů. 110 

 Autorka by jako neproblematičtější otázku viděla – dokazování trestného činu, 

jelikož nikdo danému člověku, který spáchal trestný čin, nemůže dokázat, že to byl 

právě on, kdo seděl u počítače a páchal trestný čin.  

 

1.2. Tisk & svoboda projevu 

Svoboda projevu zahrnuje především svobodu tisku. Jak už bylo několikrát 

zmíněno, tisk má v demokratické společnosti podstatnou funkci. Stává se 

informátorem veřejnosti ve věcech týkajících se obecného zájmu. Nicméně platí 

pro něj určité meze, které se například týkají ochrany pověsti a práv jiných osob. 

Na druhou stranu tisk disponuje i možností určité informace zveličit a 

vyprovokovat tak společnost. 111   

 
Podle autora monografie Meze svobody projevu Jiřího Herczega „média 

zprostředkovávají občanům informace, které jim umožňují seznámit se s názory 

jiných, tyto názory kriticky prozkoumat a tím si vytvořit vlastní názor, který jim 

umožní podílet se na veřejné diskusi a činit politická rozhodnutí.“112 Avšak na 

druhou stranu otázkou zůstává, jaká část populace tyto informace 

zprostředkované médii kriticky prozkoumá a jaká část populace informace z médií 

přijme naopak nekriticky a bezmyšlenkovitě. Podle statistik Centra pro výzkum 

veřejného mínění z roku 2009 vyplynulo, že 88 % dotazovaných lidí považuje 

zpravodajství na ČT 1 za pravdivé. Většina dotazovaných považovala za pravdivé i 

zpravodajství na jiných stanicích (Prima, Nova, ČT 24). Nicméně v otázce úplnosti 

informací už to tak jednoznačné není. Například zpravodajství na Nově hodnotí 53 

% dotazovaných jako neúplné, tudíž neříkající všechny informace. Co se týká tisku, 

zde si nejlépe stála MF Dnes – 64 % dotázaných považuje informace za pravdivé. 

Naopak nejhůře dopadlo Blesk – pouze 3 % dotazovaných si myslí, že informace, 

které podává jsou pravdivé a úplné.  

                                                           
110
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Tabulka č. – Hodnocení zpravodajství médií z hlediska pravdivosti a úplnosti (%) 

z pohledu dotazovaných  

 

Dalo by se tak soudit, že pokud lidé médiím věří, přijímají informace 

bezmyšlenkovitě. A naopak, pokud informace z médií považují za nepravdivé, 

zamyslí se nad nimi.  

„Základními právními předpisy, které regulují podnikání na mediálním trhu v České 

republice, jsou zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání,“113v nichž jsou zahrnuty i požadavky týkající se regulace 

obsahu. To znamená, že určitá omezení spočívají nejen v samotném obsahu 

pořadů, ale určitá omezení lze spatřovat i v tom, jaké typy pořadů se nesmí vysílat 

a naopak jaké pořady se na veřejnoprávních médiích musí vysílat.114 

Nejen že provozovatel rozhlasového a televizního vysílání má za povinnost 

poskytovat objektivní a vyvážené informace, aby si byl člověk schopen vytvořit svůj 

názor, ale také musí zajistit, aby nebyly vysílány např. pořady, které by propagovaly 

válku, hrubé násilí či jinak by narušovaly psychický, fyzický či mravní vývoj dětí, 

mimo jiné musí také zajistit, aby nebyly vysílány pořady, které by podněcovaly k 

nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického 
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nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.115 „Za 

porušení těchto povinností může být provozovateli udělena Radou pro rozhlasové a 

televizní vysílání pokuta, přičemž pokud dané jednání naplní navíc znaky skutkové 

podstaty některého z trestných činů, bude muset být zjištěna konkrétní odpovědná 

fyzická osoba, kterou bude možno trestně stíhat, neboť trestní odpovědnost 

právnických osob náš právní řád nezná.“116 
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Závěr 

Nad zpracováním bakalářské práce autorka s přestávkami pracovala necelé čtyři 

měsíce, přičemž zpracování věnovala podstatnou část léta.  

Postupem času bylo zřejmé, že doporučený rozsah bakalářské práce bude 

nedostačující, autorka tak konstatuje, že se jí dané téma nepodařilo obsáhnout do 

největších podrobností – a to zejména v oblasti akcentace pozitiv a negativ 

právních úprav této problematiky v České republice. Bohužel se autorka tohoto 

dotkla jen v minimální míře u chomutovské kauzy, ale na druhou stranu může 

konstatovat, že má ideální základ pro vytvoření diplomové práce, ve které by se 

mohla věnovat právě i oblasti trestů a rozvinout úvahu na téma jejich 

přiměřenosti, popřípadě nepřiměřenosti.  

Prvních kapitolu své práce věnovala zejména terminologickému vymezení pojmu 

„svoboda projevu.“ Nejen, že svoboda projevu je zakotvena v mezinárodních 

úmluvách, které Česká republika ratifikovala a v Listině základních práv a svobod, 

ale pro její analyzování je také důležité zohlednit i omezení svobody projevu 

v trestním a občanském zákoníku. Jistá omezení lze nalézt i v právních předpisech, 

které regulují podnikání na mediálním trhu (například zákon o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku nebo zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání). Výše zmíněný výčet, který upravuje rozsah 

svobody projevu – ať už rozsah zužují nebo naopak rozšiřují – je tak poměrně 

obsáhlý. Tudíž si autorka práce myslí, že máme jako demokratický stát dobře 

stanoveno, co je a co není v mezích svobody projevu. 

Další kapitola, která se ve vetší míře stále zabývala ještě terminologickým 

vymezením, je zaměřena zejména na pojmy spojené s rasovým extremismem, 

přičemž jako obohacující a velmi zajímavé podklady zde autorka práce hodnotila 

například statistiky Ministerstva vnitra ČR či Policie ČR. Kapitola je zaměřena 

zejména na problematiku spojenou s Romy a to z toho důvodu, že jsou nejvíce 

zmiňováni v médiích v souvislosti se rasovým extremismem.  

Ze statistik dále vyplynulo, že proti loňskému roku byl pozorován nárůst 

extremistických aktivit, který se projevil v počtu veřejně pořádaných akcí. Podle 
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autorky práce lze očekávat, že nárůst extremistických aktivit bude trvat i nadále, i 

vlivem ekonomické krize, která v České republice stále trvá. 

Zajímavou zkušeností pro autorku práce bylo zkoumání případu rasového 

extremismu v Chomutově na zápase Pirátů Chomutov s Bílými Tygry Liberec. 

Chomutov se tento typ trestného činu rozhodl razantně řešit jako jeden z prvních 

hokejových klubů v České republice, chtěl dát nejspíš příklad ostatním a ochránit si 

dobré jméno klubu. Nicméně jeden z pachatelů, se kterým autorka vedla rozhovor, 

tvrdí, že přístup byl až moc razantní. „To, jak se k nám choval klub, jak postupovala 

policie, chovali se k nám jak k největším vrahům, drželi nás a ani nám nikdo neřekl 

za co, nedovolili nám zatelefonovat. Bylo uvalené embargo, ani náš právník se 

k nám nemohl dostat, protože to v Praze prostě zakázali.“117  

Autorka práce si také myslí, že bylo velmi nekorektní zveřejnit jména pachatelů na 

internetových stránkách, jelikož, jak sám přiznal jeden z pachatelů, zveřejnění 

zasáhlo i do jejich osobního života – dva pachatelé byli propuštěni z práce, jeden 

podmínečně vyloučen ze školy a Pavel Lebeďenko, se kterým autorka mluvila, 

přiznal, že i on sám byl v práci sesazen z lepší pracovní pozice. 

Dalo by se tedy říci, že trest není pouze na úrovni právní a od soudu, ale trestem 

byly i další události v práci a v osobním životě. 

Autorka měla možnost být na samotném zápase s Libercem. Aby získala i jiný 

pohled než jen pohled prostřednictvím médií, oslovila klub i obžalované. Podat 

rozhovor byl ochotný pouze jeden z pachatelů, klub se bohužel nevyjádřil. Avšak 

získala tak jiný názor, názor pachatele, ale z rozhovoru bylo patrné, že se svůj čin 

snaží obhájit. Autorka říká, že rasistické narážky opravdu zazněly, ale na druhou 

stranu určitě nezazněly jen z úst obžalovaných. Z pohledu fanouška nemůže 

objektivně zhodnotit počet účastníků, uchylovala by se jen ke spekulacím, a tak je 

jen na soudcích, koho potrestají. Nicméně potrestaných je podle autorky práce jen 

zlomek. 
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Pokud by bylo cílem odradit od podobných činů další pachatele, pak je trest podle 

autorky práce mírný. Na druhou stranu ale podle slov jednoho z pachatelů 

neexistují přímé důkazy. Nicméně tento případ ukázal, že tento problém, se kterým 

se setkávají i jiné hokejové či fotbalové kluby, se řešit dá, avšak záleží to i na klubu, 

jestli se k situaci postaví aktivně a rozhodne se to řešit. Je však dobré, že před tím 

klub nezavřel oči.  

Vzhledem k tomu, že v době, kdy autorka zpracovávala tuto kauzu, případ nebyl 

ještě uzavřen, může se rozsudek změnit, na druhou stranu si už autorka práce 

nemyslí, že by rozsudek mohl být tvrdší.  

Poměrně zajímavá kapitola pro autorku byla kapitola týkající se rasového 

extremismu ve vztahu k internetu, přičemž zde by jako největší negativum 

hodnotila odkládání případů z důvodu obtížného dohledání pachatele. Je zarážející, 

že člověk, který na veřejnosti vyřkne například rasistickou urážku, může být 

potrestán odnětím svobody, a naopak člověk, který tutéž rasistickou urážku 

„vyřkne“ například v internetové diskusi, za to potrestán není. V tomhle ohledu by 

autorka práce viděla největší mezeru našeho právního systému. Osobně by určitě 

uvítala nutnost vyjadřovat se ve všech diskusích pouze registrovaným osobám 

nikoliv i osobám anonymním – to by možná zmenšilo počet extremistických 

projevů na internetu.  

Závěrem je třeba dodat, že zpracovávání informací byla zajímavá zkušenost. Práce 

autorce obohatila znalosti v této oblasti. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Rozhovor s jedním z pachatelů kauzy Chomutov – Pavel Lebeďenko. Rozhovor se 

uskutečnil v sobotu 30. března 2013 v jirkovské restauraci City . Vzhledem k tomu, 

že se jedná o doslovný přepis rozhovoru s obžalovaným, pohybuju se v oblasti 

hovorové a nespisovné češtině. 

Můžeš se mi představit?  

Jsem Pavel, je mi pětadvacet, jsem jeden z těch, kteří jsme byli propíraní v médiích 

jako „kauza opice“. Do doby než vypukla tahle ta kauza, tak jsem byl oblastní 

manažer  v bankovních službách a po této krásné situaci jsem degradoval zpět na 

obyčejného řekněme privátního bankéře. Takže to mělo vliv na mojí pracovní 

pozici. 

 

Měl jsi podobný problém už v minulosti? Ne, neměl. 

Jaký je tvůj postoj k minoritám (Romům, Vietnamcům resp. k lidem jiné barvy 

pleti)? Asi jako většina lidí tady v severních Čechách, prostě víceméně  je mi jedno, 

jestli je to cikán, Vietnamec nebo kdokoliv, vadí mi prostě nepřizpůsobivý lidi. Co 

se týká Romů, tak mám i mnoho kamarádů Romů, kteří mě byli podpořit u soudu. 

O nějakým rasismu to prostě není. Co se týká ostatních menšin, třeba Vietnamci, ti 

jsou úplně v pohodě, jsou to pracující lidi, dříči. Sám jsem Ukrajinec, takže nevím, 

co chtěli média. 

Byl jsi při páchání trestného činu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek? 

Tady bych hlavně přeformuloval to páchání trestného činu. Trestný čin jsem 

nepáchal, a to jsem uváděl i u soudu a na kriminálce. Na tom hokeji jsem byl, měl 

jsem za celou tu dobu, vlastně i před zápasem, 4 velká piva, což pro mě rozhodně 

není nějaká opilost. Bylo to rozložený asi od tří hodin, do půl osmý. 

Takže 100% dokázáno, že jsi to byl ty, to nebylo? Nebyl nikdo z nás identifikován, 

byly nějaký záběry z bezpečnostních kamer, ale ty jsou pouze na chodbách zimního 
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stadiónu, takže oni nás vlastně uznali vinnými z toho, že my jsme na tom hokeji 

opravdu byli, nic víc. Žádný záběr tam prostě nebyl. 

Co jste tedy měli křičet? Byli jsme vyšetřováni za čtyři rasistické pokřiky, což byla 

opice, hu hu hu, Kuklux klan a popěvek mrtvola cikána plave po vodě a to patří 

k přírodě.  

Co se týká té opice, tak to jediný soud shledal s rasistickým podtextem.  

Pokřik  hu hu hu se používá běžně, několikrát za zápas, když soupeř hraje 

přesilovku.   

Co se týká toho pokřiku Ku klux klan, tak to je na hokeji taky léta. Je to prostě na 

písničku od Queen - We Will Rock You, takže klasika. Nemělo to nic společného se 

Simmondsem.  

Co se týká popěvku o cikánovi, tak jsem uváděl, že to zpívá také poměrně často, i 

když převážně to bylo na starém zimáku. Ale v ten den, kdy se odehrál ten 

incident, si vůbec nepamatuju, že by se to zpívalo. 

 

Jaký trest je zatím pravomocný? Trest je rok zákaz vstupu na stadion, což pro mě je 

trest nepřijatelný, protože já už jsem ten trest samozřejmě dostal na začátku, když 

nás Policie České republiky zatkla, když jsem byl na vazbě. 

S trestem nesouhlasím, protože nikdo neprokázal, že se to křičelo, nemají ani jeden 

věcný důkaz. Co se týká nás, tak povolali 12 lidí z kotle, co tam chodí – někdo na 

někoho ukázal, někdo ne - ale když je na stadionu 4500 lidí, tak dokázat, že tento 

člověk křičel, je nemožné. Chybí věcný důkaz, a proto s tím nesouhlasím, čekám 

vlastně na písemný vyjádření a potom podám odvolání.  

 

Co se týká toho vstupu na stadión, porušíš to nebo to budeš dodržovat? 

Samozřejmě to budu dodržovat, protože o další problémy nestojím, nechci 

zbytečně provokovat klub. Budu chtít také podniknout nějaký právní kroky ohledně 

toho, jak nás zveřejnili, protože zapomněli na nějaký zákon a podobně. Takže 

určitě budu jednat proti klubu a tímto bych si vlastně shodil tu vlastní pozici. 

Souhlasil bys s tím, aby to ostatní kluby také řešily, nebo myslíš, že je to v rámci 

toho hokeje „v normě“? To je zase otázka, protože tady se to vlastně odehrálo 
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poprvé v nejvyšší soutěži, kdy tady hrál černoch. Chomutov chtěl ze sebe asi udělat 

exemplární případ. Co se týká toho rasismu, tak jsem pro to, aby to kluby řešily, 

ano proč ne. Pokud je to něco cíleného, organizovaného, tak to k tomu opravdu 

nepatří. Ale zase to, jak se k nám choval klub, jak postupovala policie, chovali se 

k nám jak k největším vrahům, drželi nás a ani nám nikdo neřekl za co, nedovolili 

nám zatelefonovat. Bylo uvalené embargo, ani náš právník se k nám nemohl 

dostat, protože to v Praze prostě zakázali. 

A co se týká ostatních pachatelů? Většinou to jsou mladí kluci, věkem jako já. 

Většina z nich je něčím vyučená nebo mají střední s maturitou. Akorát jeden je tam 

starší, tomu už je okolo pětatřiceti, ale jinak mladí kluci prostě.  

Dva z nich byli vyhození ze zaměstnání, jeden byl podmínečně vyloučen ze střední 

školy, protože ještě studoval.  

 

Bylo vás na internetu zveřejněných pět a nyní je vás osm. Jak to? My, co jsme byli 

zveřejnění, tak jsme dřív ještě na starém stadionu s klubem měli docela dobrá 

vztahy, spadali jsme pod fanklub, zařizovali výjezdy, jednali jsme často 

s marketingovým ředitelem panem Dindou, takže se jakoby známe osobně, a když 

policie zveřejnila naše fotografie, tak klub znal naše jména, ty ostatní tři klub 

neznal, protože s nimi nikdy nebyl v kontaktu. Nás ano, takže je prostě zveřejnil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


