
  

Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

Barbora Hájková 

KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY TRESTNÝCH 
ČINŮ Z NENÁVISTI 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 

Katedra trestního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2014 



  

 „Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití 
zdrojů a literatury v ní uvedených.“ 

V Praze dne _______2014                             

______________ 
Barbora Hájková



 3 

Obsah 
 

Úvod.............................................................................................................................5 

1 Trestné činy z nenávisti .......................................................................................7 
1.1 Pojem a charakteristika ..................................................................................7 
1.2 Typologie trestných činů z nenávisti ............................................................10 
1.3 Právní úprava v České republice ..................................................................11 
1.4 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................13 

2 Extremismus, jeho druhy a související pojmy ..................................................15 
2.1 Politický extremismus..................................................................................16 
2.2 Pravicový extremismus ................................................................................17 
2.3 Levicový extremismus .................................................................................19 
2.4 Náboženský, národnostní a ekologický extremismus....................................20 

2.4.1 Náboženský extremismus..................................................................... 20 
2.4.2 Národnostní extremismus .................................................................... 21 
2.4.3 Ekologický extremismus ...................................................................... 21 

2.5 Související pojmy ........................................................................................22 
2.5.1 Agrese a násilí .................................................................................... 22 
2.5.2 Anarchismus ....................................................................................... 22 
2.5.3 Antisemitismus .................................................................................... 22 
2.5.4 Homofobie .......................................................................................... 23 
2.5.5 Nacionalismus..................................................................................... 23 
2.5.6 Rasismus ............................................................................................. 23 
2.5.7 Terorismus .......................................................................................... 23 
2.5.8 Xenofobie............................................................................................ 24 

2.6 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................24 

3 Fenomenologie trestné činnosti z nenávisti.......................................................26 
3.1 Stav, dynamika a struktura ...........................................................................26 
3.2 Formy trestné činnosti z nenávisti ................................................................28 

3.2.1 Verbální projevy.................................................................................. 28 
3.2.2 Grafické vyjádření extremistických názorů pachatelů.......................... 29 
3.2.3 Brachiální útoky.................................................................................. 29 

3.3 Pachatel trestné činnosti z nenávisti .............................................................31 
3.3.1 Pachatel jako pojem............................................................................ 31 
3.3.2 Typologie pachatelů............................................................................ 32 
3.3.3 Skladba pachatelů trestných činů na území České republiky ................ 34 

3.4 Oběť trestné činnosti z nenávisti ..................................................................37 
3.4.1 Oběť jako pojem.................................................................................. 37 
3.4.2 Typologie obětí ................................................................................... 38 
3.4.3 Skladba obětí ...................................................................................... 39 

3.5 Viktimizace..................................................................................................41 



 4 

3.6 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................42 

4 Etiologie trestné činnosti z nenávisti .................................................................43 
4.1 Postoje – stereotypy a předsudky .................................................................44 

4.1.1 Stav tolerance české společnosti.......................................................... 45 
4.2 Ekonomická a společenská situace ...............................................................46 
4.3 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................48 

5 Kontrola kriminality .........................................................................................49 
5.1 Represe ........................................................................................................49 
5.2 Prevence ......................................................................................................51 

5.2.1 Primární prevence............................................................................... 51 
5.2.2 Sekundární prevence ........................................................................... 52 
5.2.3 Terciární prevence .............................................................................. 52 
5.2.4 Zapojené instituce ............................................................................... 53 

5.3 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................54 

6 Vybraná problematika - divácké násilí.............................................................55 
6.1 Fotbalové chuligánství .................................................................................55 
6.2 Související činnost .......................................................................................57 
6.3 Pachatelé a oběti ..........................................................................................58 
6.4 Etiologie diváckého násilí ............................................................................58 
6.5 Kontrola v oblasti diváckého násilí ..............................................................59 

6.5.1 Represe ............................................................................................... 60 
6.5.2 Prevence ............................................................................................. 60 

6.6 Nejvýznamnější případy...............................................................................61 
6.7 Shrnutí kapitoly ...........................................................................................63 

Závěr..........................................................................................................................64 

Seznam použitých zkratek ........................................................................................65 
Seznam použité literatury a pramenů ......................................................................66 

Seznam příloh............................................................................................................72 
Abstrakt .....................................................................................................................80 

Abstract .....................................................................................................................81 
Název práce v českém jazyce ....................................................................................82 

Název práce v anglickém jazyce................................................................................82 
Klíčová slova..............................................................................................................82 

Key words ..................................................................................................................82 



 5 

Úvod 

Nenávist, nesnášenlivost, netolerance, nerovnoprávnost, nadávky, násilí, 

nacionalismus, neonacismus, nevědomost, neznalost, neinformovanost, nerozum 

a názorová nejednotnost jsou jen některé z důležitých pojmů a charakteristik, které se 

úzce váží k problematice trestné činnosti z nenávisti. Za poněkud přehnané a často 

nevhodně interpretované účasti médií můžeme dnes a denně sledovat zlo ve všech jeho 

podobách, které se odehrává na druhém konci světa, ale i naproti přes ulici. Nad 

mnohými událostmi nám zůstává rozum stát, u některých činů se s pocitem absolutního 

znechucení až stydíme, že jsme součástí stejného taxonomického poddruhu, nad jinými 

hrdě či v tichosti souhlasně přikývneme a ve slabých chvilkách máme třeba i sami 

tendenci nějakou tu špatnost napáchat. Na jednotlivé situace zaznamenáváme různé 

reakce od různých lidí. To proto, že jsme různí, každý z nás je naprosto jedinečný a více 

či méně se odlišuje od kohokoliv druhého. Rozdíly mohou být patrné na první pohled, 

kdy nás míjí člověk s jinou barvou pleti či slepeckou holí v ruce, ty méně zjevné se 

ukáží až hlubším vhledem do života a jeho způsobů. Zvládnout takovouto rozmanitost 

ovšem pro člověka znamená si ji uvědomit, přijmout a naučit se s ní, nebo alespoň vedle 

ní, žít a vycházet.  

Někteří z těch, kdož k takovému prozření nedospěli, dospět nechtějí anebo jej 

naopak posilují opačnými tendencemi, svůj postoj deklarují jednáním, které se může 

stát společensky neúnosné, a to takovou měrou, že je zapotřebí zasáhnout silnější mocí. 

Tou je v této práci míněno právo, jeho platné normy i ty, jenž by se jimi měly nebo 

mohly stát. Tak se dostáváme ke kriminalitě s nenávistnou, intolerantní či předsudečnou 

motivací vůči jednotlivcům i společenstvím.  

Nezbytnou nutností k pochopení problematiky je prozkoumat ty, jenž se v této 

kategorii pohybují. Je třeba zjistit, jakými procesy a impulsy se do ní infiltrovali, 

rozeznat činnost v této souvislosti provádějící a její způsoby, a to zejména proto, aby se 

mohly následně nalézt prostředky, jimiž lze působit k předcházení a potlačení těchto 

negativních aktivit a k co nejefektivnější nápravě způsobených škod.  

Partikulární odnoží této problematiky jsou zhýralé aktivity radikálních 

sportovních fanoušků. Ohrožování bezpečnosti i zcela nezúčastněných osob, vzájemné 

násilnosti, vandalismus a devastace klubového a veřejného majetku představuje 

naprosto bezohledné chování, plýtvání finančními prostředky a celkovou degradaci 
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sportovní podpory. Vzhledem k vysoké popularitě této činnosti v České republice a mé 

osobní blízkosti míst jejího výskytu jsem se v závěrečné části své práce na tuto oblast 

zaměřila. 
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1 Trestné činy z nenávisti 

1.1 Pojem a charakteristika 

Pojem trestné činnosti z nenávisti má svou inspiraci v anglickém spojení hate 

crime. Tento výraz se poprvé objevil ve Spojených státech amerických v sedmdesátých 

letech. Postupnou medializací a oblibou užívání se dostal do legislativní podoby při 

přijímání zákona pro povinné vykazování trestných činů projevujících známky 

předsudků k rase, náboženství, sexuální orientaci nebo etniku.1 Takto byl Hate Crime 

Statistics Act2, Zákon o statistice zločinů z nenávisti, přijat v roce 1990. Dalšími 

pozdějšími novelizacemi bylo přidáno ještě vykazování předsudků k psychickým 

i fyzickým formám postižení, sexuální orientaci a pohlaví. V roce 1999 byl přijat zákon 

o prevenci zločinů z nenávisti, Hate Crimes Prevention Act of 1999, který obsahoval 

první definici hate crime. O deset let později byl překonán novým předpisem3, v němž 

však přetrvala původní definice hate crime jako „trestný čin, při němž si útočník 

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

předmětem trestného činu z důvodu skutečné či domnělé rasy4, barvy pleti, náboženství, 

národnostního5 či etnického6 původu, pohlaví, sexuální orientace či postižení.“7 

Koncept hate crime (trestné činy z nenávisti), nebo taky užívané bias crime 

(trestné činy z předsudků) se brzy rozšířil, některé státy jej přejaly jako komplexní 

koncepci, jiné ji s jejími obdobami alespoň zčásti začlenily. Zároveň je třeba zdůraznit, 

že stále probíhá jeho zpřesňování a zvětšování okruhu rozlišovaných zasažených 

                                                
1 „Attorney General shall acquire data, for each calendar year, about crimes that manifest evidence of 
prejudice based on race, religion, sexual orientation, or ethnicity.“ 
2 dostupné z WWW: <http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2012/resource-pages/hate-crime-
statistics-act/hatecrimestatisticsact_final>. 
3 MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime: Zahraniční zkušenosti a možnost aplikace tohoto 
přístupu v ČR s důrazem na trestné činy z nenávisti proti cizincům - analýza pro Ministerstvo vnitra. 
Brno, 2011, s. 12 [online]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-hate-
crimes.aspx>. 
4 Rasa je skupina lidstva lišící se od jiné různými typickými znaky, které vznikly v průběhu vývoje 
lidstva vlivem společenského původu předků, přírodních podmínek.  
5 Národ je společenství lidí, které se vyznačuje společnými dějinnými osudy, pospolitost ekonomického 
života, specifickou kulturou a psychickými rysy a vědomím vlastní existence jako národa. 
6 Etnikum je skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky, mentalita a tradice, 
povědomí vzájemné sounáležitosti a odlišnosti od jiných společenství lidí. 
7 „`Hate crime' means a crime in which the defendant intentionally selects a victim, or in the case of 
a property crime, the property that is the object of the crime, because of the actual or perceived race, 
color, religion, national origin, ethnicity, gender, disability, or sexual orientation of any person.“ Violent 
Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, dostupné z WWW: <http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/z?c103:H.R.3355.ENR>. in: HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, 1. Praha: ASPI, 2008. 
s. 11.  
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skupin. Problematika hate crime je proměnlivá spolu s dobou, v níž se objevuje. 

Užívání pojmu si přisvojila spousta disciplín na poli společenského života. Obory vědní 

tak učinily k jeho zkoumání a zpracování, nevládní sektor k vytýčení společensky 

neúnosného chování a jeho nápravě, právní dokumenty k jeho uzákonění, evidování 

a strategickému plánování a v neposlední řadě také široká laická veřejnost. Proto 

i okruh znaků vymezených výše uvedeným zákonem a rozsah aktivit s nimi 

souvisejících nelze uplatnit pro všechny stejnou měrou. 

Do českého prostředí nebyl prozatím řádně přejat. Neexistuje zde jediná 

a jednotná legální definice pojmu, která by sloužila ke všeobecnému užívání. Přes stále 

naléhavější snahy o jednotné užívání termínu trestné činnosti z nenávisti se lze běžně 

setkat s roztříštěností pojmů, mezi nejčastější patří „trestná činnost s extremistickým 

podtextem“, který užívá Ministerstvo vnitra a Policie ČR, „trestná činnost s rasovým 

podtextem“ figurující v soudních statistikách nebo „trestná činnost spáchaná z rasových, 

národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek“, již zpracovává Nejvyšší státní 

zastupitelství. Právě časté zaměňování a absence dostatečného vymezení pojmu 

extremismu s nenávistnou trestnou činností tvoří základ problému zpracování tohoto 

fenoménu, který znesnadňuje jeho vykazování a následný boj proti jeho výskytu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že extremistická scéna a s ní související trestná činnost je 

v mnoha aktivních složkách8 zpracovávána už po delší dobu a má tak zde své silné 

kořeny, přechod na jinou platformu jejího vykazování by nebyl zcela snadný. Lze však 

konstatovat, že trestnou činnost z nenávisti je možno považovat za určitou odnož 

extremisticky motivované kriminality, a proto by i v této situaci mělo být možné 

zachytit tuto její část pro potřebnou evidenci.9 

Základem je tedy protiprávní jednání, které musí splňovat dvě kritéria – 

předsudečný motiv a jednání naplňující znak skutkové podstaty trestného činu. Pojmem 

motiv se rozumí spouštěč určitého chování, vnitřní podnět, na jehož podkladě se 

pachatel rozhodl spáchat trestný čin.10 Takovýmto motivem mohou být předsudky nebo 

nenávist pro domnělou nebo skutečnou příslušnost oběti k rozdílné rase, národnosti, 

etnicitě, sexuální orientaci, pohlaví, náboženství, politické orientaci nebo jinak 

                                                
8 např. vládní politika (resortní politiky Ministerstva vnitra a PČR), zpravodajské služby, resort obrany 
9 HOLAS, Jakub, in: GOODEY, Jo; AROMAA, Kauko. Trestné činy z nenávisti: příspěvky ze 
Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2012, s. 5. 
10 NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6., přeprac. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s. 250 – 251. 
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odlišující se skupině.11 Právě pohnutka jednání odlišuje tuto trestnou činnost od jiných 

druhů kriminality. Nemusí se jednat o jediný motiv, ovšem mezi ostatními musí mít 

tento předsudečný primární postavení. Z tohoto důvodu tvoří buďto přímo součást 

základní či kvalifikované skutkové podstaty trestného činu anebo je možnou přitěžující 

okolností řady jiných deliktů. Zásadní, ale velmi obtížné dokazování a posuzování této 

specifické motivace je zároveň jádrem obtížností při kvalifikaci takových činů. Zde je 

dán široký prostor pro uplatnění poznatků a znalostí z oboru psychologie. 

Přejímaná koncepce hate crime v České republice se setkává s celou řadou 

odpůrců.12 Experti na tuto problematiku i političtí představitelé zpochybňují její 

potřebnost a aplikovatelnost na české poměry. Kritizovány jsou jednotlivé konkrétní 

části celého projektu, nedostatečné vymezení pojmů, samotný pojem nenávisti, který se 

zdá být nevhodně užitý (dle některých odborníků se pro české prostředí ponejvíc hodí 

termín trestná činnost s kolektivní předsudečnou motivací13), podstata konceptu tkvící 

ve zvýhodňování obětí a vyšších postihů pachatelů, její dopady na společnost, ve které 

tímto vznikají další protichůdné nepřátelské skupiny, a mnoho dalších. 

Jinou možnost jak přistupovat k problematice extremistické, potažmo nenávistné 

trestné činnosti, nabízí německý koncept politicky motivované kriminality. Ten se 

soustřeďuje především na činy vystupující proti demokratickému uspořádání státu. 

Eviduje tak v této kategorii trestné činy, které naplňují jednu či více skutkových podstat 

takzvaných klasických protistátních deliktů, trestné činy, které mohou být spáchány 

v rámci běžné kriminality, pokud existují důvody, že mají bránit politickému 

rozhodování, ohrozit demokratický ústavní pořádek, členy jeho orgánů, zahraniční 

zájmy apod. nebo „směřují proti osobě kvůli jejím politickým postojům, národnosti, 

státní příslušnosti, rase, barvě pleti, víře, světonázoru, původu nebo z důvodu jejich 

fyzického vzhledu, jejich postižení, jejich sexuální orientaci nebo jejich společenskému 

statutu i zločiny, které jsou spáchány ne bezprostředně proti osobě, nýbrž ve výše 

uvedené souvislosti proti instituci nebo věci“14. Ve statistikách jsou pak odděleně 

vykazovány politicky pravicově a levicově motivované a cizinecké trestné činy 

s extremistickým pozadím. 

                                                
11 MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 4. 
12 např. MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 9;  
HOLAS, Jakub, in: GOODEY, Jo; AROMAA, Kauko. Trestné činy z nenávisti, c.d. (pozn. 9), s. 4. 
13 HOLAS, Jakub, in GOODEY, Jo; AROMAA, Kauko. Trestné činy z nenávisti, c.d. (pozn. 9), s. 5.  
14 MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 17. 



 10 

1.2 Typologie trestných činů z nenávisti 

Klasifikací, podle nichž je možné rozlišovat jednotlivé typy trestné činnosti 

z nenávisti, je v současnosti několikero a liší se podle toho, z jakého hlediska takové 

dělení probíhá. Jedno z nejtypičtějších, vztahujících se k samým počátkům koncepce 

hate crime, dělí tuto kriminalitu podle formy, jakou je páchána, a to na hate violence 

(fyzickým násilím) a hate speech (verbálními útoky). 

Při zkoumání extremistické kriminality uvádí L. Čírtková15 dvě základní formy 

jejího páchání. Jedná se o činnost páchanou ve jménu většiny k utlačování menšiny 

anebo činnost páchanou menší nenávistnou skupinou, aby sloužila vyšším potřebám, 

napravila chybné lidské hodnoty nebo alespoň uškodila těm současným. Po dalším 

psychologickém zkoumání se autorka přesouvá k širšímu pozadí chování pachatelů 

a zajímá se komplexně o důvody, které je k extremistickému chování vedou, o to, jaké 

cíle tímto sledují nebo co jim to do života přináší. Z tohoto pohledu rozlišuje čtyři typy 

násilné nenávistné trestné činnosti: zážitkové extremistické násilí, reaktivní 

extremistické násilí, symbolické extremistické násilí a organizované extremistické 

násilí.16 

Zážitkové extremistické násilí (sensations hate crimes) se projevuje spontánními 

a neplánovanými útoky. Spouštěčem je často výhoda, kterou jedinci skýtá použití násilí 

v nastalé situaci. Toto agresivní jednání může mít dvojí pojetí - jakožto příležitost ke 

zviditelnění nebo snaha o získání uznání ve skupině. Cílem je tedy touto formou 

zapůsobit na okolí, ať již bližší (tedy určitou extremistickou skupinu) nebo to nejširší 

(oblíbená medializace brutálních útoků). Terč útoku není specifikován, postačí 

jakákoliv snadno zranitelná skupina. Pachateli jsou většinou mladší lidé nespokojení se 

svými životy a topící se v každodenní šedi života. Tento typ násilí má svůj dynamický 

vývoj. Na počátku stojí zájem o prvotní zviditelnění, získání postavení ve skupině, 

kterého je-li dosaženo, je pachatelovo počínání živeno obdivem a uznáním okruhu 

stoupenců a stane se z tohoto důvodu určitou závislostí, vzrušující zálibou posilující 

sounáležitost. 

Reaktivní extremistické násilí (reactions hate crimes) je z velké části založeno 

na sociálně psychologických fenoménech, jako jsou předsudky, xenofobie nebo také 

ekonomické či politické důvody. Jedná se o reakci většinové skupiny na pociťované 

                                                
15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Čeněk, 2004, s. 171 – 173. 
16 tamtéž, s. 173. 
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ohrožení menšinou, na strach z narušení ustáleného životního prostoru a běhu. Ten 

může spočívat ve vidině horších pracovních příležitostí, omezení počtu volných míst či 

narušení sousedských vztahů. 

Symbolické extremistické násilí (missions hate crimes) neboli násilí misionářské 

povahy má svůj základ ve fanatismu17 útočníka. Hlavním důvodem je tedy individuální 

charakteristika osobnosti, respektive převážně její fanatická nenávist. Jedná se 

o výrazné pachatele s nápadným chováním. Své činy páchají samostatně, s pocitem 

důležitosti a zodpovědnosti za odstranění zla. Na základě vlastního úsudku se snaží 

odstranit všechny nebezpečné osoby, které údajně ohrožují jím uznávanou hodnotu, 

rasu, víru. 

Organizované násilí z nenávisti (organized hate crimes) může být při svém 

propracovaném a kvalitním vedení jedno z nejzávažnějších. Trestná činnost je zde totiž 

páchána několika pachateli najednou. Útoky odehrávající se ve jménu celé skupiny 

mohou dosahovat extrémních podob a tím mají schopnost vyvolat strach a obavy 

v řadách napadené komunity i celé společnosti. Členové bývají nezřídka organizováni 

do výcvikových skupin, aby docházelo k efektivnímu fungování skupiny ať už po 

vojenské, fyzicky útočné stránce, nebo při celkovému řízení a chodu na pozadí 

organizace, které dokáže být mnohdy velmi zdařilé. Díky této delší době přípravy se 

rozvíjí mezi členy typický pocit pospolitosti a soudružnosti. Fanatičtější odnože těchto 

uskupení jsou podřízení autoritativnímu vedení jedince a svou jednotu posilují vlastní 

nenávistnou ideologií či vírou, jejíž šíření provádí různými prostředky, dnes nejčastěji 

prostřednictvím internetu. 

Jiný pohled nabízí dělení nenávistné trestné činnosti z hlediska toho, zda je 

páchána v souvislosti s činností nelegální skupiny, organizace, sdružení nebo hnutí, jež 

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

náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, či nikoliv.18 

1.3 Právní úprava v České republice 

Demokratické principy, které trestná činnost z nenávisti ohrožuje, jsou 

zakotveny v ústavním pořádku České republiky. Již článek 1 Ústavy zmiňuje úctu 

k právům a svobodám člověka a občana, v článku 5 je stvrzena volná soutěž politických 

                                                
17 Fanatismus je nadměrné nekritické nadšení bez rozumové kontroly, oddanost určité víře vyvolávající 
silné citové postoje, horlivou činnost až fundamentalismus. 
18 např. HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, s. 12.  
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stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako 

prostředek k prosazování svých zájmů, zároveň následující článek chrání menšinu při 

politickém rozhodování většiny. Svobodu a rovnost lidí zaručuje článek 1 Listiny 

základních práv a svobod, jenž stanoví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 

i v právech, přičemž ta základní jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná 

a nezrušitelná a dle článku 3 se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.19  

Tato kriminalita nemá v zákonné úpravě svou speciální kategorii. Velká část 

takového jednání ani nedosahuje charakteristiky trestného činu a je hodnocena pouze 

jako přestupek. Trestné činy, jejichž skutkovou podstatu lze naplnit v souvislosti 

s nenávistnou motivací, tedy byl-li spáchán „na jiném pro jeho skutečnou nebo 

domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání“20 se prolínají celou zvláštní částí 

trestního zákoníku21. Přesto však je možné rozlišovat trojí charakter těchto činů. 

Nejspecifičtější je skupina trestných činů, které mají předsudečnou motivaci jako znak 

základní skutkové podstaty. Tyto lze nalézt v hlavě X mezi trestnými činy proti pořádku 

ve věcech veřejných. Díl pátý obsahuje trestné činy narušující soužití lidí: § 352 odst. 2 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, § 355 hanobení národa, rasy, etnické 

nebo jiné skupiny osob, § 356 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod. Dále v hlavě XII, dílu prvním mezi trestnými činy 

proti lidskosti: § 400 genocidium, § 401 odst. 1 písm. e) útok proti lidskosti, § 402 

apartheid a diskriminace skupiny lidí, § 403 založení, podpora a propagace hnutí 

směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, § 404 projev sympatií k tomuto hnutí, 

§405 popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia a v dílu 

druhém mezi trestnými činy proti míru a válečnými trestné činy: § 413 perzekuce 

obyvatelstva. 

Širší je druhá skupina trestných činů, u nichž je předsudečný motiv kvalifikační 

okolností. Tady jsou trestné činy z hlavy I proti životu a zdraví: § 140 odst. 1 nebo 2, 

odst. 3 písm. g) vražda, § 145 odst. 1, 2 písm. f) těžké ublížení na zdraví, § 146 odst. 1, 

                                                
19 viz. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1993 Sb., 
Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. 
20 viz. příslušná ustanovení u dále jmenovaných trestných činů. 
21 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 písm. e) ublížení na zdraví, § 149 odst. 1, 2 písm. c) mučení a jiné nelidské a kruté 

zacházení; v hlavně II jde o: § 170 odst. 1, 2 písm. b) a § 171 odst. 1, 3 písm. b) zbavení 

a omezování osobní svobody, § 172 odst. 1 nebo 2, odst. 3 písm. b) zavlečení, § 175 

odst. 1, 2 písm. f) vydírání, § 183 odst. 1, 3 písm. b) porušení tajemství listin a jiných 

dokumentů uchovávaných v soukromí, § 228 odst. 1 nebo 2, odst. 3 písm. b) poškození 

cizí věci, § 329 odst. 1, 2 písm. b) zneužití pravomoci úřední osoby, v hlavně XII mezi 

trestnými činy vojenskými: § 378 odst. 1, 2, § 379 odst. 1, 2 písm. d), § 380 odst. 1, 2 

písm. c), § 382 odst. 1, 2 písm. c) a § 383 odst.1, 2 písm. c).22 

Poslední možností postihu této trestné činnosti je užitím obecné přitěžující 

okolnosti v § 42 odst. b, pokud byl čin spáchán z národnostní, rasové, etnické, 

náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 

Velmi často se jedná o trestný čin výtržnictví dle § 358. Mimo tuto kategorizaci je 

možné jmenovat ještě trestné činy související s terorismem: § 309 vlastizrada, § 311 

teroristický útok a § 312 teror a samostatný § 176 omezování svobody vyznání. 

Současným nedostatkem trestněprávní úpravy je absence přímého vymezení 

útoků proti skupinám s odlišnou sexuální orientací, rozdílným věkem nebo zdravotním 

postižením, které nejsou zmíněny v žádné skutkové podstatě ani u obecně přitěžující 

okolnosti. Jedinou možností je označit trestnou činnost motivovanou odlišností 

příslušníků těchto skupin pod jinou podobnou nenávist nebo jinou zvlášť 

zavrženíhodnou pohnutku onoho § 42 odst. b, popřípadě chránit celé skupiny jakožto 

jiné skupiny osob uvedené v § 355, § 356 či v § 403.23 

1.4 Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se věnuje základnímu uvedení do problematiky, historii vzniku 

koncepce hate crime, jejímu současnému vymezení a typologii. Trestná činnost 

z nenávisti je v českém prostředí termínem relativně novým, přestože zastřešuje 

specifické aktivity právem postihující již mnohá desetiletí. Jeho vymezení není pevně 

definováno, pročež probíhá neustálý vývoj a sjednocování v jeho užívání. Svým 

obsahem se však z části překrývá s trestnou činností s extremistickým podtextem, která 

                                                
22 výčet trestných činů je uveden v Pokynu obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení, pod pozn. č. 297 
k čl. 73; dostupné z WWW: <http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-
udaje/rozhodovaci-a-metodicka-innost-nsz/pokyny-obecne-povahy-trestni>. 
23 MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 34. 
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je zpracovávána v širším měřítku již po delší čas, díky čemuž lze do určité míry 

vycházet z údajů zjištěných v této souvislosti.  

Základním diferenčním znakem je předsudečná motivace pachatelů vůči různě 

odlišným skupinám obyvatel a jejich příslušníkům, jejichž okruh je taktéž dobou 

proměnlivý. Jednotlivé typy této kriminality se odlišují podle forem páchání 

a komplexních motivačních důvodů. Trestné činy spadající do této kategorie prostupují 

nejednotně upraveny skrz celý trestní zákoník. Mimo výslovně uvedené skutkové 

podstaty lze navíc aplikovat kvalifikaci takovéto iracionální nenávisti jako zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky na mnohé další trestné činy. 
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2 Extremismus, jeho druhy a související pojmy 

V rámci problematiky trestné činnosti z nenávisti či hate crimes se neustále 

pracuje s pojmy jako je extremismus, radikalismus, nacionalismus, rasismus a s dalšími 

–ismy a projevy intolerance. Aby bylo možné správně určit, které chování je 

extremistické nebo rasově motivované, je důležité tyto pojmy od sebe odlišit a vymezit. 

Samotný extremismus je hojně užíván odbornou i laickou veřejností. Jedná se 

o multidisciplinární fenomén, a proto se jeho vymezení v jednotlivých rovinách – 

kriminologické, trestněprávní, psychologické – značně rozchází. Shodným prvkem je 

však jednomyslně parametr nežádoucnosti a negativismu, který se k tomuto slovu 

latinského původu váže. Stejně tak je tomu v užívání bezpečnostních složek a právních 

oborů u nás.  

Širokou politickou definici předložila Rada Evropy, pro kterou je extremismus 

„odmítnutí základních hodnot a pravidel hry demokratického ústavního státu.“24 Pro 

činnost Ministerstva vnitra se jedná o „vyhraněné ideologické postoje, které vybočují 

z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním 

demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.“25 

Policejní prezidium označuje extremismem ne pouhé postoje, ale to, co je s nimi 

konáno, a to „verbální, grafické, fyzické a jiné aktivity spojené zpravidla s vyhraněným 

ideologickým nebo jiným kontextem, které vyvíjení jednotlivci nebo skupiny osob 

s názory výrazně vybočujícími z všeobecně uznávaných společenských norem, se 

zřetelnými prvky netolerance, zejména rasové, národnostní, náboženské nebo jiné 

obdobné nesnášenlivosti, a které útočí proti demokratickým principům, společenskému 

uspořádání, životu, zdraví, majetku nebo veřejnému pořádku.“26  

Je proto třeba odlišovat extremismus a aktivity s ním spojené od extremistické 

trestné činnosti, což je takové protiprávní jednání páchané v souvislosti s extremismem, 

které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku.27 Právě 

vzrůstající množství těchto akcí, obzvlášť majících podobu násilné trestné činnosti, 

které se v českém prostředí objevuje stále častěji, činí z extremismu základní 
                                                
24 MAREŠ, Miroslav. Problematika Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 28. 
25 MINISTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o problematice extremismu na území 
České republiky v roce 2002. Praha, 2002. s. 1 [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-oextremismu.aspx>.  
26 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 70/1999 Sb., in: CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní 
a sociologické aspekty. Praha: Linde Praha, 2001, s. 8. 
27 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 14. 
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společenský problém. Je nutno dodat, že tyto projevy prozatím nenabyly takové 

intenzity, aby byly schopny ohrozit bezpečnost státu nebo jednotlivých územních celků, 

přesto však vyvolávají pocity nejistoty a nebezpečí u mnohých lidí.28  

Zde začíná být patrný rozdíl mezi trestnou činností s extremistickým podtextem 

a nenávistným motivem. První je pouhá součást širokých, s různou mírou závažných 

extremistických aktivit a je páchána převážně osobou s antisystémovým smýšlením 

a zpravidla ideovým záměrem projevujícím se agresivitou a nesnášenlivostí, kdežto 

pachatel druhého typu je motivován apriori nenávistí vůči skupině příslušnosti své oběti 

s jejími různorodými odlišujícími znaky.  

Příbuzný a často bezhlavě zaměňovaný je termín politický radikalismus, který 

však jako celek aktivit nedosahuje takové intenzity, nevede k odstranění 

demokratického systému, ale představuje legální opozici vůči dané vládě. Jeho 

existence je nutnou podmínkou fungování každé demokracie a jeho přívrženci se 

pohybují v ústavních mezích.29 

Extremismus je evidentně pojmem velmi širokým a komplikovaným, klasifikace 

jeho druhů a forem projevů není zcela jednotná. Jednotlivé druhy se prakticky 

nevyskytují v čisté podobě, často jsou provázeny prvky jiných směrů a ovlivněny 

mnoha idejemi. Taktéž projevy a jejich formy se prolínají celým pásmem extremismu, 

mění se v prostředí, čase, odlišují se svou intenzitou a nelze je tedy spojovat s jediným 

ideologickým směrem. Pro porozumění obšírnosti problematiky je třeba zmínit alespoň 

některé z nich. Z pohledu primárního vymezení motivace aktivistů je možné orientačně 

rozdělit extremismus na politický, národnostní, náboženský a ekologický.30 

2.1 Politický extremismus 

Nejrozšířenější formu představuje politický extremismus, jenž je vymezován 

jako antiteze liberální demokracie.31 Svůj nesouhlas se současným stavem prezentuje 

primárně jako „politický program s výraznými prvky názorové nesnášenlivosti 

a odmítání kompromisních řešení. Je manifestován jako radikální až militantní odmítání 

                                                
28 MAREŠOVÁ, Alena; NOVÁK, Karel. Stručná charakteristika extremistické scény v ČR in: 
MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické a právní aspekty extremismu. Vyd. 1. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 1999, s. 19. 
29 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. c. d. (pozn. 26), s. 10. 
30 viz. např. HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 15; 
VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 15. 
31 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. 2., rozšíř. vyd. Praha: 
Policejní akademie ČR v Praze, 2008, s. 30. 
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politiky státu nebo ústavního pořádku, a to i za použití násilí“ 32. Rozlišuje se podle své 

orientace na pravicový a levicový. 

2.2 Pravicový extremismus 

Základem pravicově smýšlejících extremistů je přesvědčení o nerovnosti 

a nerovnocennosti lidí. Důsledkem takových názorů je vyzdvihování vlastního národa, 

rasy či etnika a naopak nepřátelství vůči jiným odlišným skupinám. Jejich dnešní 

ideologie není ucelená, vychází z nacionalistického a rasistického základu a následuje 

vidinu monokulturní společnosti. Panuje zde silný příklon k diktátorským formám 

vlády, sympatie s historickým nacismem a fašismem, násilné vystupování ke svržení 

demokratického uspořádání a protilevicové aktivity. 

V České republice existuje spousta pravicových proudů přiklánějících se 

primárně buďto k nacionalismu nebo neonacismu. Z kategorie neonacisticky 

smýšlejících skupin býval dříve velmi aktivní Národní odpor, jenž již coby organizace 

nefunguje, přetrvává pouze jako ideologická platforma pro jiná hnutí (například 

Svobodný odpor) a její členové se rozmístili mezi jiné skupiny.33 Jiným představitelem 

je česká odnož Blood and Honour, zvláště její bojové divize Combat 18. Široké 

spektrum nacionalisticky směrovaných proudů je rozděleno kvůli ideologickým 

rozpeřím mezi vlivnými organizacemi, zejména mezi Dělnickou stranou sociální 

spravedlnosti jakožto dominantním politickým subjektem a skupinami autonomních 

nebo taky svobodných nacionalistů (frakce Autonomní nacionalisté, Svobodná mládež). 

Tyto skupiny přináší nové trendy, decentralizují svou činnost směrem k vytváření 

místních buněk obtížně rozpoznatelných policejními složkami. Ke ztížení identifikace 

přispívají také strategií jednotného černého oděvu. Distancují se od vnější podoby 

příslušníků hnutí Shinheads34 a celkově od krajně pravicové scény. Svou strukturou se 

přibližují fungování ultralevice i její terminologii. Ideologickým základem je obhajoba 

levého křídla národního socialismu, negativní postoj k parlamentní demokracii 

                                                
32 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. c. d. (pozn. 26), s. 8. 
33 MINSTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o extremismu na území České 
republiky v roce 2012. Praha, 2013. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx >, s. 13. 
34 Subkultura skinhead má své kořeny na Jamajce v 50. letech 20. století. Původně se vyznačovala pouze 
specifickým životním stylem a hudebním stylem bez politické ideologie, časem se z ní formovaly radiální 
pravicově i levicově orientované odnože. 
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a západní státnosti.35 Tyto činnosti jsou projevem příklonu k ideovému proudu tzv. Třetí 

cesty, kterou lze charakterizovat jako snahu o prolnutí pravicových i levicových doktrín, 

jež klade důraz na sociální témata a odpor proti kapitalismu, komunismu 

a internacionalismu v rámci nacionalismu.36 Vyznavačem tohoto směřování je moderní 

italské neofašistické hnutí Casa Pound, které má i u nás své stoupence. Jejich snahou je 

pomocí vzrůstající profesionalizace proniknout do oficiálního veřejného života, 

zasáhnout do současných sociálních problémů a dostat se do širšího povědomí obzvláště 

mladých lidí konáním pouličních akcí. 

Nejrozšířenějším prostředím k propagaci je dnes jednoznačně internet, ve kterém 

existuje propracovaná síť agitačních a informačních stránek a časopisů, tzv. zinů. Mezi 

nejaktivnější patří například Odpor, Revolta a Národní myšlenka.37 V internetovém 

prostředí dochází i k trestné činnosti tzv. nacionalistických hackerů. Oblíbenou činností 

pravicových extremistů je také pořádání koncertů tzv. White Power Music38, které 

slouží jako vhodné místo k propagandě a současně jako zdroj příjmů pro další působení. 

V poslední době se zintenzivňuje kontakt se zahraničními hnutími, zejména 

v sousedním Německu a Slovensku. Pro rozšíření místní základny se navazuje 

spolupráce s dalšími subkulturami jako jsou fotbaloví chuligáni, motorkářské gangy 

a jiné. Patrný je zájem o bojové sporty a snaha o přijetí mezi armádní a policejní složky. 

Je možné stále pozorovat nárůst tohoto druhu extremismu. Existuje mnoho 

důvodů, proč tomu tak je. Základním důvodem jsou společenské problémy založené na 

sociální nerovnosti a z ní plynoucí zvýšené kriminalitě. Nestabilní a skandály ověnčená 

politická scéna nevytváří důvěryhodné občanské prostředí a šíří despekt k vedení státu 

uvnitř i pro vystupování navenek. Tento stav vede spolu s vysokou migrací obyvatel 

projevující se přílivem imigrantů k destabilizaci, nejistotě a dezorientaci jednotlivců, jež 

se pak snaží najít východisko v radikálních spolcích a jejich nezákonných aktivitách. 
                                                
35 HOLAS, Jakub. Radikální politické subkultury v ČR: ohlédnutí za dvaceti lety vývoje. 
In: SCHEINOST, Miroslav. Kriminalita očima kriminologů. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci, 2010, s. 201. 
36 MINISTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o extremismu a projevech rasismu 
a xenofobie na území České republiky v roce 2011, vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu 
pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro rok 2012. Praha, 2012. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx>, s. 15. 
37 AVUKATU, Jiřina; LUPAČ, Petr. Analýza on-line sítě české krajní pravice. Rexter - časopis pro 
výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. 2014, roč. 13, č. 1. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://casopis.rexter.cz/rexter_01_2014.pdf>, s. 58. 
38 Hudba, jež se vyznačuje silným nacionalismem a projevy rasismu proti ne-bílým rasám. Není žánrově 
omezená, i když nejčastěji se vyskytuje ve formě Oi! (agresivní punk rock), metalu nebo jiném tvrdém 
stylu. 
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2.3 Levicový extremismus 

Extremismus s levicovou orientací v přesném opaku k pravici zdůrazňuje princip 

rovnosti, který se ovšem snaží prosadit tak důkladně, až může dojít k zániku 

individuality a svobody. Ideologickým podkladem bývá nejčastěji anarchismus nebo 

komunismus, případně jeho odnože. Vyznavači tohoto proudu chtějí revoluční změnu 

v komplexním společenském uspořádání, osvobození od existujících sociálních, 

kulturních a politických pravidel, k čemuž neváhají užívat násilí.39 

Jako příslušníci levicového politického extremismu bývají označováni zejména 

anarchisté, kteří mají pro svou přitažlivou ideologii spousty příznivců mezi mladými 

lidmi, dále trockisté, radikální ekologové, některé skupiny legálních politických stran 

jako například komunisté, popřípadě příslušníci subkultury squatterů nebo levicové 

části Skinheads (tzv. Redskins).40 

V České republice je v současnosti tato scéna vysoce členěná a dlouhodobě spíše 

stagnuje. Výrazněji zde působí anarchistické a antifašistické proudy nežli marxisticko–

leninské, jejichž aktivity spočívají v účasti na pořádaných protivládních demonstracích 

a setkáních. Toto křídlo zastupují také mládežnické organizace jako je Svaz mladých 

komunistů Československa nebo Komunistický svaz mládeže, které k propagaci 

ideologie přispívají prezentací na internetu a jinou publikační činností. Trockistickou 

ideologii zastává například Nová antikapitalistická levice. V aktivnější části spektra 

patří k nejvýraznějším odnož mezinárodního anarcho-antifašistického hnutí 

Antifašistická akce41, Československá anarchistická federace, jakožto významná 

informační a kulturní platforma nebo asociace Alerta se sjednocujícími tendencemi. Ty 

se kromě výše uvedené činnosti věnují i přímému boji proti pravicovému extremismu, 

a to aktivními veřejnými protesty, kybernetickými útoky a sledováním aktivit členů 

nebo fyzickou konfrontací a napadáním předních představitelů. Součástí scény je 

kampaň Good Night White Pride.42 

                                                
39 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. c.d. (pozn. 31), s.  39. 
40 MAREŠOVÁ, Alena. Vymezení užívaných pojmů in: MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické 
a právní aspekty extremismu. c. d. (pozn. 27), s. 12. 
41 „Antifašistická akce - všemi prostředky společně proti fašismu! Antifašistická akce (AFA) se zabývá 
propagačními, informačními a praktickými formami boje se všemi autoritářskými ideologiemi 
a skupinami usilujícími o jakékoli formy útlaku, v první řadě s neonacismem a ultrapravicí.“ Dostupné 
z WWW: <http://www.antifa.cz/content/kdo-jsme>. 
42 Kampaň vznikla v prostředí hudebních subkultur, vyzývá k individuálnímu boji proti ultrapravici. 
„GWNP je o aktivním odporu k tomu, co nás chce svazovat, ale i o vytváření toho, co nás baví a dává 
smysl.“ Dostupné z WWW: <http://blog.gnwp.cz/?page_id=22>. 
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V zahraničí mají organizace spíš neformální kontakty, zejména na Slovensku 

a v Německu. Blízká je souvislost s prostředím squatterů, rozšiřuje se pronikání mezi 

fotbalové chuligány a kluby bojových sportů.43 

2.4 Náboženský, národnostní a ekologický extremismus 

2.4.1 Náboženský extremismus 

Tato forma se primárně nevymezuje politicky, ale nábožensky. Jedná se 

o „extremistické jednání členů nebo příznivců skupiny (sekty44, náboženského hnutí), 

ovlivněné náboženským zaměřením, které se projevuje zejména v psychické manipulaci 

s lidmi, psychickým násilím nebo jinou formou násilí či jiným závažnějším porušováním 

právního řádu či jednáním, označovaným za sociálně patologické nebo sociálně 

nežádoucí“.45 Součástí této kategorie je také náboženský fundamentalismus, jejž lze 

definovat jako myšlenkový směr, který interpretuje náboženské texty příliš doslovně 

a nepřizpůsobivě dnešní době a v této souvislosti prosazuje nedemokratické prvky.46 

Problémem tohoto druhu extremismu je závislost jedinců na skupině 

vyjadřovaná oddaností jejímu hlavnímu představiteli. Krajním výsledkem takové 

závislost může být i absolutní izolace od společnosti, majetková i životní odevzdanost. 

Nejohroženější kategorií jsou děti, jejichž výchova v tomto zkresleném 

a zmanipulovaném prostředí může mít rozsáhlé patologické společenské a psychické 

důsledky. Stejně tak lze neblaze působit na dospívající mládež, která se nachází 

v situaci životní krize, kdy je bezradná a velmi snadno ovlivnitelná. V kriminalitě 

tohoto druhu extremismu u nás není spatřován prvek ohrožení demokratických principů, 

pronikání do politických nebo ekonomických sfér. Ani další trestná činnost není příliš 

zaznamenána, ačkoliv se předpokládá velmi vysoká latence právě díky přísné 

uzavřenosti náboženských komunit a jednotlivých sekt. V České republice působí 

z větší části pobočky zahraničních náboženských organizací než ty domácí a ne všechny 

jsou registrované. Mezi nimi jsou například Církev Ježíše Krista Svatých posledních 

                                                
43 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 33), s. 6 - 32. 
44 Náboženská sekta je uzavřené seskupení osob stejného náboženského smýšlení, které je obvykle 
odštěpeno od učení církví nebo nově vytvořeno, hlásá nekriticky až dogmaticky určité společensky 
nepřijatelné názory a zásady a v jeho struktuře panuje přísná organizovanost a hierarchie členů. 
45 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. c. d. (pozn. 26), s. 8. 
46 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, c.d. (pozn. 30), s. 19. 
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dnů (mormoni), Hnutí Hare Krišna, Scientologická církev, Náboženská společnost 

Svědkové Jehovovi, z českých pak Imanuelité.47 

2.4.2 Národnostní extremismus 

Bývá označovaný také jako etnický nebo regionalistický extremismus. Podstatou 

je prosazování kulturní a politické výlučnosti etnika nebo regionu, k čemuž je užíváno 

nedemokratických metod a násilí. Typický je výskyt extrémního patriotismu48 

a nacionalismu. Protagonisté těchto idejí považují kulturu vlastního národa nebo etnika 

za jedinou správnou a k jiným zaujímají xenofobní postoj, což se může projevovat 

nerespektováním či dokonce poškozováním jejich práv. Kladou důraz na zachování 

kulturních odlišností jakožto práva národa na sebeurčení s ideálním cílem dosáhnout 

homogenní společnosti, což obzvláště v současném globalizujícím prostředí činí značné 

problémy.49 

2.4.3 Ekologický extremismus 

Enviromentalismus se projevuje v extrémním jednání členů ekologicky 

orientovaných spolků a sdružení. Ideový základ je nejednotný, nejčastěji dnes bývají 

tato hnutí apolitická. Původní kořeny hlavního proudu však sahají do 60. let 20. století 

k nové levici a neomarxismu západních demokracií.50 Jejich hlavní vizí je převýchova 

společnosti takovým způsobem, aby došlo k osvojení zcela nového životního stylu, 

který je však v historicky průmyslových oblastech velmi těžko aplikovatelný. V rámci 

ochrany životního prostředí a dosahování svých záměrů sahají jejich militantní odnože 

po takových prostředcích, které jsou schopny svou intenzitou naplnit znaky trestného 

činu. Některé činnosti mohou dosahovat úrovně ekoterorismu, tedy násilných aktivit.  

Na našem území se projevuje snahou bojovat proti atomové energii, bojkotovat 

existenci mysliveckých posedů, řeznictví či obchodů s kožešinovým zbožím či 

provádění pokusů na zvířatech.51 Ze známějších hnutí lze v České republice jmenovat 

                                                
47 MAREŠOVÁ, Alena. Vymezení užívaných pojmů in: MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické a 
právní aspekty extremismu. c. d. (pozn. 27), s. 13. 
48 Patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje 
jednotlivců či skupin k 'otčině', kterou může být oblast, město, obvykle se jí však míní národní stát nebo 
vlast, patriotismus pak lze ztotožňovat s českým výrazem vlastenectví. 
49 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. c.d. (pozn. 31), s. 49. 
50 MAREŠ, Miroslav. Ekoterorismus v České republice. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, 
extremismu a terorismu. 2004, roč. 3, č. 1. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rexter.cz/ekoterorismus-v-ceske-republice/2004/05/01/>. 
51 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, c.d. (pozn. 30), s. 20n. 
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odnože zahraničních organizací Animal Liberation Front a Earth First!, informační 

podporu zajišťuje internetový server Green Action.52 

2.5 Související pojmy 

Extremismus je možno považovat za souhrnný termín, který v sobě kumuluje 

jevy vztahující se k jednotlivým ideologickým směrům a doktrínám, kterými jsou 

aktivisté při své nezákonné činnosti motivováni. K popisu těchto ideologií 

a souvisejících páchaných aktivit se užívá spousta dalších pojmů a teorií, z nichž 

některé je vhodné na tomto místě krátce vysvětlit. 

2.5.1 Agrese a násilí 

Agresí se rozumí destruktivní chování, které má za cíl poškodit nebo zničit 

objekt, a to fyzicky, verbálně nebo jiným způsobem, například symbolicky. Jiné pojetí 

chápe agresi šířeji jako jakékoliv chování, tedy i konstruktivní, jež má vést k překonání 

překážky.53 Agresivitou je pak míněna vlastnost, určitá osobnostní predispozice 

a tendence k agresi, kterou jedinec v běžném životě užívá často. Tento pojem se 

neztotožňuje s pojmem násilí, které je považováno pouze za jednu z forem agrese.  

2.5.2 Anarchismus 

Jedná se o ideologii a politický směr, který zdůrazňuje absolutní svobodu 

a volnost jednotlivce, které je možno dosáhnout v malých přirozeně vzniklých 

autonomních jednotkách. Z tohoto důvodu odmítá vše, co této volnosti stojí v cestě, 

čímž je také státní moc, formální organizace a právní řád. V politickém spektru 

vystupuje proti kapitalismu. Podle toho, zda jej kritizuje primárně z pohledu rovnosti 

nebo spravedlnosti, lze rozlišovat anarchismus individualistický a kolektivistický.54  

2.5.3 Antisemitismus 

Jedná se o speciální odnož rasové a náboženské nesnášenlivosti k Židům, s nimi 

souvisejícímu náboženství, judaismu, a jimi prosazovanému ideovému směru, sionismu. 

Na základě toho, který aspekt je největším terčem nenávisti, lze rozdělit antisemitismus 

na rasový, náboženský a nový. Poslední ze jmenovaných se zaměřuje na kritiku 

                                                
52 viz. WWW: <http://greenaction.cz/greenaction-2>. 
53 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 2. Praha: C.H. 
Beck, 2012. s. 356. 
54 DAVID, Roman. Politologie: Základy společenských věd. Vyd. 4. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 
2002, s. 356. 
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židovského státu Izraele například tím, že zpochybňuje jeho legitimitu, diskriminuje 

práva jeho obyvatel ve světovém srovnání a znevažuje jeho politiku.55 

2.5.4 Homofobie 

Tento pojem popisuje chorobný strach z homosexuality. Projevuje se obavou ze 

styku s homosexuálními osobami či s jejich společenstvím a z legislativního 

zrovnoprávněním s nimi. Mezi důvody k tomuto strachu se uvádí fakt, že homosexualita 

nepodporuje potřebný populační růst. Existují také obavy, že její příslušníci jsou 

schopni negativně ovlivnit psychický vývoj dětí a jsou šiřiteli pohlavně přenosných 

chorob. U mužské populace vyvolává strach z jediné možné formy znásilnění. 

2.5.5 Nacionalismus 

Tento pojem označuje politický směr, jenž považuje národ za základní 

společenskou jednotku. Ideologie má svůj základ v 19. století a časem získala mnohé 

podoby a uplatnění. Ve svém základu upřednostňuje vlastní národ nad jinými národy 

i nad samotnými jedinci, kteří mají dbát o jeho soudružnost a prosazovat tradiční 

společenské hodnoty. Umírněná forma tohoto proudu je prospěšná pro snahy 

o suverenitu historicky závislých národů a jeho budování v úspěšný 

a konkurenceschopný subjekt. Zneužití této koncepce a její přejímání radikálními 

skupinami vede od národnostních bojů až k jejich vyhlazování.  

2.5.6 Rasismus 

Rasismus spočívá na ideologii, která prosazuje nerovnost lidí na základě 

sociálně významných rozdílných biologických znaků rasové příslušnosti. Dle těchto 

odlišností vyzdvihuje příslušníky jediné správné rasy, která se jeví nadřazená ostatním 

a vylučuje koexistenci s jinými rasami ve stejně silném postavení. Tato příslušnost 

kromě fyzických rozdílů předurčuje intelektuální vlastnosti, chování a morálku, jejichž 

stav je důvodem k tvrzené podřadnosti a snaze ji legitimizovat. Patří mezi základní 

východiska pravicově orientovaného extremismu. Ne všechny takové postoje jsou 

propagovány, ale bývají skryty ve vlastenectví a patriotismu.56 

2.5.7 Terorismus 

                                                
55 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 21n. 
56 tamtéž, s. 17. 
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Jedná se o obecný termín pro násilnou metodu činnosti extremistických hnutí, 

pro kterou je typické organizované a plánovité destruování a vraždění nebo hrozba 

těmito postupy k zastrašování, vydírání a nátlaku. Praktikuje se jako cílevědomé 

používání organizovaného násilí proti objektům, věcem nebo osobám, které nejsou 

zainteresované na cíli teroristů, za účelem dosažení politických, kriminálních nebo 

jiných cílů.57 Lze jej považovat za formu psychologické války, vedenou malou ilegální 

skupinou. Mezi jeho metody patří únosy a zadržování rukojmí, pirátství, atentáty, 

nezacílené útoky, střelba a požáry. 

Na rozdíl od minulosti se v dnešní době zmírňují aktivity levicových extremistů 

na tomto poli a naopak přibývá pravicově extremistických uskupení a výjimečně 

i náboženských sekt. Přestože jsou s terorismem spojeny nejnebezpečnější projevy 

extremismu, nelze tento samostatný pojem jednoznačně přiřadit k žádným ideologiím 

extremistických skupin a stejně tak nelze teroristy začlenit mezi příslušníky těchto 

skupin a hnutí.58 

2.5.8 Xenofobie 

Xenofobie představuje obecně označení pro projevy mezilidské nesnášenlivosti, 

předsudků a nedůvěry vůči všemu cizímu. Zahrnuje nepřátelství a averzi k lidem z jiné 

země, vůči jejich kulturním, náboženským, sociálním a dalším rozdílům na úrovni etnik, 

národů a národností. Může vyústit v rasismus a antisemitismus.59 Jindy bývá užíván 

jako souhrnný pojem pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus.60 

2.6 Shrnutí kapitoly 

Vzhledem k úzké propojenosti trestné činnosti z nenávisti s kriminalitou 

extremistických skupin a hnutí se kapitola zabývá podrobnějším rozborem extremismu 

a jeho scény v České republice, jejíž známky výskytu jsou zde všudypřítomné. Tato 

problematika je multidisciplinární, díky čemuž nelze vypracovat univerzální definice 

souvisejících aspektů a jednotlivé vědní obory na ně pohlíží z vlastního hlediska, jak 

vyžadují jejich potřeby. Přestože ani o pojetí samotného extremismu nepanuje naprostá 

shoda, dá se říci, že jeho základem jsou extrémní postoje, jejichž držitelé se snaží útočit 
                                                
57 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. c. d. (pozn. 26), s. 27. 
58 MAREŠOVÁ, Alena. Vymezení užívaných pojmů in: MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické 
a právní aspekty extremismu. c. d. (pozn. 27), s. 12. 
59 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 19. 
60 MAREŠOVÁ, Alena. Vymezení užívaných pojmů in: MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické 
a právní aspekty extremismu. c. d. (pozn. 27), s. 11. 
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na demokratický systém různorodými více či méně nebezpečnými aktivitami. Tyto 

postoje jsou výsledkem vyhrocení všeobecně uznávaných ideologií anebo výběru těch 

již radikálních, mnohdy i státem zapovězených. 
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3 Fenomenologie trestné činnosti z nenávisti 

Kriminální fenomenologie, jinak také kriminografie, popisuje zkoumanou 

kriminalitu i její představitele, tedy pachatele a oběti, zajímá se o její strukturu, formy, 

kterými je páchána i o škody, jež jsou touto kriminalitou způsobeny.  

3.1 Stav, dynamika a struktura 

Součástí fenomenologie je popis kriminality z hlediska jejího stavu, dynamiky 

a struktury, což má opět sloužit k jejímu lepšímu poznání a následnému nacházení 

řešení. Rozsah kriminality uvádí počet spáchaných trestných činů ve vymezeném 

prostoru za vymezený čas, zde tedy na území ČR za kalendářní rok, struktura ukazuje 

její členění podle různých hledisek, zde v rámci vymezeného druhu kriminality a dle 

rozložení v krajích, v následujících kapitolách podle obětí a pachatelů. Dynamikou jsou 

pak myšleny její změny v průběhu času. 

Vědomost o absolutním množství spáchané trestné činnosti je ve společnosti 

nemyslitelná. Předpokládá totiž její zjištění a zaevidování jakožto registrované 

kriminality. Doplňkem do skutečné kriminality je opak činnosti registrované, tedy 

kriminalita latentní, skrytá. Poměr mezi registrovanou a latentní kriminalitou se dá 

pouze odhadovat pomocí různých výzkumů, liší se u různých druhů trestné činnosti a je 

proměnlivý ve společenském prostředí. Výsledkem odhalování trestné činnosti by měla 

být její objasněnost, což je počet zjištěných trestných činů, u kterých byl policí odhalen 

pachatel bez ohledu na to, zda byl poté trestně stíhán. 

Oficiální evidence registrované trestné činnosti v České republice probíhá 

paralelně ve dvou sférách. V prvním případě jde o policejní statistiky zpracovávané na 

základě Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezídia, které má na 

starosti Ministerstvo vnitra. Druhým případem jsou statistiky státních zastupitelství, 

které jsou, stejně jako statistiky soudní a vězeňské služby, zpracovávané Ministerstvem 

spravedlnosti. Tato dvojí evidence spolu není zdárně provázána, což činí problémy ve 

vykazování této trestné činnosti, obzvláště díky lehce odlišnému pojetí její 

specifikace61. Vypovídací schopnost statistik ovšem ovlivňuje ještě celá řada dalších 

faktorů, mezi které patří legislativní a demografické změny, odlišné uplatňování trestní 

politiky, zásahy amnestijních rozhodnutí prezidenta a mnoho dalších. 

                                                
61 viz odst. 1.1, přílohy č. 3, 4 
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V roce 2012 podle ESSK62 představoval rozsah celkové kriminality na území 

České republiky 304 528 trestných činů, z nichž pouze 0,06 % bylo s extremistickým 

podtextem, tedy 173 trestných činů. Z krátkodobého hlediska jde o mírný pokles, neboť 

v roce 2011 se jednalo o 238 trestných činů s podílem 0,08 %, v roce 2010 dokonce 

o 252 trestných činů, tedy o 0,08 % celkové kriminality. Tento na první pohled slabý 

zjištěný podíl lze částečně vysvětlit vysokou latencí tohoto druhu kriminality. Dalším 

a možná ještě palčivějším důvodem je obtížnost prokázání extremistické či nenávistné 

motivace, které vyžaduje značnou erudovanost příslušných složek orgánů činných 

v trestním řízení. Oba tyto důvody nasvědčují vysoké společenské nebezpečnost této 

trestné činnosti a volají po zlepšení systému jejího postihu. 

Z hlediska demografického složení bylo nejvíce útoků spácháno v Jihočeském 

kraji s podílem 15,6 % (27), na území hlavního města Prahy došlo k 13,3 % (23) 

trestných činů, stejně jako v kraji Ústeckém, 11 % (19) TČ se stalo v kraji 

Moravskoslezském. Mezi nejméně extremistické patřil Plzeňský kraj s 2,3 % (4) 

trestných činů, Karlovarský kraj s 0,6 % (1) TČ a s 1,7 % (3) TČ kraj Liberecký 

a Zlínský. V porovnání s předchozími lety je rozložení kriminality do krajů až na 

výjimky (např. tradičně vysoká kriminalita v hlavním městě Praze) dost odlišné. 

Souvislost lze nalézat s velkými pořádanými demonstracemi, vypjatými fotbalovými 

zápasy a jinými hromadnými akcemi.  

Nejčastěji páchané trestné činy spadají do skupinky pod § 403 založení, podpora 

a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, § 404 projev sympatií 

k hnutí směřujícímu k potlačování práv a svobod člověka a § 405 popírání, 

zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidia. V souhrnu bylo s touto 

kvalifikací spácháno 78 trestných činů (45,3 %), z nichž bylo pouhých 50 objasněno 

(64,1 %). Za tyto činy bylo stíháno 92 pachatelů. V roce 2011 a 2010 se v této skupině 

šetřilo 96 a 111 trestných činů (40,3 % a 44 %), s objasněností v 68 a 81 případech 

(70,8 % a 73 %) a s počtem stíhaných osob 95 a 105. Lze tedy sledovat přibližně stejný 

                                                
62 MINISTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o problematice extremismu na území 
České republiky v roce 2010 a vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a ke koncepci 
boje proti extremismu pro rok 2011. Praha, 2011. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx >, s. 29n; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 33), s. 63n; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2011, c. d. (pozn. 36), s. 88n. 
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podíl této kategorie na celkové extremistické činnosti, ovšem s daleko slabší 

objasněností nežli v minulých letech.  

Menší podíl s 33 případy (19,2 %) zaujímají trestné činy spáchané dle § 355 

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. V jejich rámci bylo objasněno 

26 případů (78,8 %) a stíháno 54 osob. Zde jsou patrné vysoké výkyvy ve složení 

v porovnání s předchozími lety, kdy tato skupina v roce 2011 a 2010 tvořila 13,9 % 

a 44 % s objasněností 60,6 % a 73 %  a s celkovým počtem stíhaných osob 47 a 105. 

Nezanedbatelný podíl s 20 případy (11,6 %) tvoří trestné činy podle § 352 násilí proti 

skupině obyvatel a proti jednotlivci. Objasněno bylo 11 případů a stíháno 22 pachatelů.  

Z trestných činů, u nichž je nenávistný motiv znakem kvalifikované skutkové 

podstaty, lze zmínit § 145 odst. 1, 2 písm. f) těžké ublížení na zdraví a § 146 odst. 1, 2 

písm. e) ublížení na zdraví, které pachatelé v souhrnu naplnili v 15 případech (8,7 %) 

a skutky dle § 228 odst. 1 nebo 2, odst. 3 písm. b) poškození cizí věci se 16 případy 

(9,3 %). Z tohoto lze mimo jiné dovodit, že těžiště extremistické trestné činnosti 

nespočívá ve fyzickém násilí. 

3.2 Formy trestné činnosti z nenávisti 

Existuje mnoho druhů trestné činnosti a některé z nich mají své specifické formy 

projevů. Původní koncepce hate crime vnímala tuto problematiku pouze z hlediska 

fyzicky násilné trestné činnosti. V dnešním pojetí jsou trestné činy z nenávisti nejčastěji 

páchány ve třech formách.63 Lze tak rozlišovat verbální projevy, grafické vyjádření 

rasistických názorů pachatelů a brachiální útoky. Američané Hiller a Gambo64 rozdělili 

podrobněji kategorie způsobů uskutečnění hate crime na fyzické útoky, poškození 

majetku, šikanu, obtěžování, verbální nadávky a útočné graffiti a dopisy. 

Ovšem pojem násilí není sám o sobě zcela jasný. Rozlišné definice se shodují 

v úzkém pojetí násilí jakožto fyzického útoku na tělesnou bezpečnost osoby nebo na 

věc, se kterým pracuje také právo65. Otázkou ale zůstává, zda by bylo možné tento 

pojem rozšířit i nad užití fyzické síly, tedy obzvláště na psychický nátlak. 

3.2.1 Verbální projevy 

                                                
63 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 152n. 
64 HILLER, Andrew; GAMBO, Nick. Hate Crimes Legislation, in: MAREŠ, Miroslav. Problematika 
Hate Crime, c. d. (pozn. 3), s. 5. 
65 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Vyd. 2. Praha: C.H.Beck, 2012. s. 3281. 
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Slovní útoky, z anglického pojmu hate speech, zahrnují přímé ústní projevy 

odsuzování a nenávisti vůči jednotlivcům i celým skupinám. Nejběžněji se tak děje 

různými slovními nadávkami („černá svině“) a napadáním příslušníků cílené skupiny. 

Rozšířeným projevem je také provolávání nebo jiná prezentace nenávistných hesel 

(„Sieg Heil“, „White Power“) vztahujících se k extremistickým skupinám nebo 

historickým událostem. Do této formy se řadí také mluvené či pěvecké projevy na 

shromážděních a za tímto účelem pořádaných koncertech. Cílem je propagace hnutí, 

myšlenek rasismu, xenofobie, radikálního nacionalismu a zároveň nábor nových členů 

a sympatizantů. V této souvislosti je patrná sílící tendence slovních útoků na příslušníky 

bezpečnostních složek a soudních znalců.66 

I takového projevy je nutné postihovat, neboť ve spojení s psychickými či 

skupinovými nátlaky rozhodně dosahují vysoké úrovně nebezpečnosti. Pojmu hate 

speech je občas užíváno i pro taková jednání, která sama o sobě nejsou protiprávní.  

3.2.2 Grafické vyjádření extremistických názorů pachatelů 

Přenesení ústního projevu do písemné podoby nebo jeho zaznamenání na 

fyzickém nosiči už představuje grafickou formu extremistické trestné činnosti. Ta dále 

zahrnuje kromě písemností, zvukových a audiovizuálních záznamů taktéž všechny 

obrazové projevy prezentované tiskem, prostřednictvím internetu nebo na veřejnosti, 

například vylepováním plakátů nebo vandalským ničením veřejných ploch kreslenými 

a psanými projevy, tzv. graffiti. I v tomto případě se nejčastěji jedná o hesla a symboly, 

které mají návaznost přímo ke konkrétní extremistické skupině nebo jejím historickým 

konotacím.67  

Symbolika je mezi extremisty velmi oblíbená a hojně užívaná. Umožňuje totiž 

velmi snadnou, přímou a viditelnou cestou vyjadřovat názory a pomáhá k identifikaci 

jejich držitelů. V současné době všudypřítomného internetu a sociálních sítí, jejich 

rychlosti, přístupnosti a široké využitelnosti se právě tam nachází těžiště propagandy 

a centrum komunikace.68  

3.2.3 Brachiální útoky 

                                                
66 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, c.d. (pozn. 30), s. 31. 
67 viz. příloha č. 8, 10. 
68 této problematice se věnuje např. Jiřina Avukatu a Petr Lupač v článku Analýza on-line sítě české 
krajní pravice, viz. pozn. 37. 
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Násilné útoky, z anglického hate violence, představují nejnebezpečnější formu 

nenávistných projevů. Pachatelé agresivním způsobem vyjadřují své nepřátelství 

a nenávist vůči příslušníkům různých národnostních, rasových, náboženských, sexuálně 

orientovaných, věkových a jinak odlišujících se skupin osob. Fyzický útok je často až 

posledním stádiem celého zastrašovacího procesu, kdy v jeho počátcích stojí jednotlivé 

druhy verbálních či grafických ataků, jako jsou slovní nadávky, výhružky či varovná 

znamení v okolí obětí. Pachatelé extremistické činnosti své útoky provádí ve jménu 

vlastenectví a patriotismu, proto jsou sami sebou i ostatními příslušníky vnímáni jako 

bojovníci za čistotu národa.69 

Takto lze útoky rozlišovat podle toho, jakým způsobem byly provedeny. Široké 

spektrum této kategorie se pohybuje v rozmezí od zcela neplánovaných útoků až po 

pečlivé plánované akce. Ve většině případů se však jedná o spontánní útoky, jež jsou 

vyústěním konkrétní konfliktní situace, a jen výjimečně se vyskytuje příprava jednání, 

zato ve velké míře nechybí přítomnost posilňujících látek ve formě alkoholu či drog. 

V takovém případě hovoříme o tzv. situačním extremismu, tj. „jednání vyvolané 

hádkou či potyčkou mezi dvěma jedinci, která je pak vyřešena za účasti dalších 

extremisticky naladěných příznivců té či oné strany“70. 

Část takových útoků je založena na skupinových konfliktech. Jejich cílem je 

získání dominance uvnitř vlastní skupiny a zároveň vytvoření nadřazeného postavení 

nad skupinou cílenou. Síla přítomnosti ostatních členů pachatelům poskytuje anonymitu 

a dodává odvahu k činnostem, kterých by se nikdy sami nedopustili. Hovoříme o stavu 

tzv. skupinové dynamiky, kde dochází k odosobnění jedince, jenž ztrácí kontakt 

s realitou situace, což spolu se zaslepeností a nenávistí vede k přehlížení utrpení oběti 

a tím pádem k extrémní brutalitě a zjevné nesmyslnosti útoků. V těchto situacích působí 

tzv. davový efekt.71 

Ze studie interetnických konfliktů72, která zkoumala širší pozadí problémové 

situaci v České republice, vyplývá, že přítomnost fyzického násilí se vyskytovala 

u celých 36,3 % trestných činů, z čehož 10,9 % bylo spácháno se zbraní.73 Nejběžnější 

                                                
69 VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, c.d. (pozn. 30), s. 30. 
70 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 153. 
71 CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Vyd. 1. Praha: Armex, 2000, s. 72. 
72 ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti: studie. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s. 40n. 
73 dle § 89/5 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, potažmo § 118 zákona č. 40/2009, trestní zákoník: 
„Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije 
zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu 
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formou byly verbální útoky (vyhrožování 40 %, se zbraní 9,1 %, urážlivé výroky 

65,4 %, vykřikování hesel 18,2 %). Nejméně byla zastoupena skupina grafických útoků 

s 3,6%. Vzhledem k rychlému vývoji doby a s ním související změnou forem projevů 

nenávisti lze předpokládat, že dnešní stav by dosahoval jiných hodnot. Obzvláště 

s přihlédnutím k rychlému vzestupu násilných projevů a jeho šíření na internetu.  

3.3 Pachatel trestné činnosti z nenávisti 

3.3.1 Pachatel jako pojem 

Pachatele trestné činnosti nám poměrně úzce vymezuje § 22 trestního zákoníku, 

který říká, že: 

„(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

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

(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není 

trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala 

v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama 

nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení 

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

předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové 

osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala.“74 

Pachatelem může být i právnická osoba, paralelní definice je uvedena v § 9 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

„(1) Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně. 

(2) Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo 

fyzické osoby. 

(3) Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických 

osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena 

trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním 

více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by 

trestný čin spáchala sama.“75 

                                                                                                                                          
rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 
důraznějším.“ 
74 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
75 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 



 32 

V dalších ustanoveních jsou uvedeny podmínky, které musí tyto osoby splnit, 

aby mohly být za své činy trestně odpovědné.  

Pro potřeby kriminologického zkoumání jsou ovšem tato vymezení příliš 

restriktivní. Zde je „pachatelem každý, kdo se dopustí trestného činu bez ohledu na to, 

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

potenciálními pachateli kriminality nebo se v jejich chování objevují znaky sociální 

patologie.“76 Proto do takové skupiny lze řadit i jedince, kteří nejsou trestně odpovědní 

například pro nízký věk nebo nepříčetnost, recidivisty, osoby, jejichž chování má 

sociálně nezdravé, nenormální a obecně nežádoucí projevy, takovým příkladem mohou 

být narkomani, prostitutky, chorobní hráči a podobně.77  

Důležité je také vymezení osobnosti, zde tedy konkrétně osobnosti pachatele, 

kterou se zabývá kriminologická psychologie. V jejím rámci existuje nespočetné 

množství definic osobnosti, jejichž interpretací může být pachatel kriminality označen 

jako „organizovaný a dynamický celek, který ho činí jedinečným ve vztahu k jiným 

pachatelům, jeho vybrané charakteristiky je ale zároveň možné porovnávat 

s charakteristikami osobností ostatních pachatelů.“78 Osobnost jako celek je možné 

zkoumat ve třech různých rovinách, biologické, psychologické a sociální. Každá z nich 

hraje svou významnou roli při vývoji a utváření kriminálního jedince. Zkoumáním 

jednotlivých struktur lze identifikovat a možná i porozumět chování pachatelů, jejich 

postojům a motivům. Podle toho, která rovina stojí v popředí nebo která je základem 

pro dělení poznatků, existují mnohé typologie pachatelů.  

3.3.2 Typologie pachatelů 

Sdružování pachatelů do skupin podle určitých kritérií, společných znaků, vlivů, 

které působí na jejich osobnost, či charakteristických vlastností vytváří ucelenou 

typologii. Lze se zaměřovat na biologické charakteristiky, psychologické dispozice 

nebo vlivy sociálního prostředí. 

Teorie kladoucí důraz na biologickou stránku osobnosti a její vliv na vývoj 

kriminálního chování jsou dnes již dosti zastaralé. Na této úrovni bádala například 

                                                
76 HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, s. 64. 
77 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 39. 
78 HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. c. d. (pozn. 76), s. 64. 
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kriminologická antropologie, která vycházela ze stavby kostí, frenologické teorie 

zajímal zase tvar lebky. Fyziognomické teorie se zaměřovaly na tvar těla.79 

Základem dalšího dělení jsou psychologické dispozice pachatelů a jejich vliv na 

kriminální kariéru. Tady už počet rozlišujících faktorů narůstá a mnohdy se také spojují 

v provázané celky. Pozornost je tak věnována především osobnosti pachatele, tedy jeho 

temperamentu, schopnostem, charakteru, motivaci, postojům či volním vlastnostem. 

Druhotně se zjišťuje kupříkladu schopnost adaptace jedince na prostředí. Specifické je 

dělení na základě psychických odchylek osobnosti. Určujícím aspektem tak může být 

intelekt vymykající se normám, duševní choroba a porucha, sexuální aberace nebo třeba 

i výskyt toxikomanie.  

Při rozboru motivace jakožto osobnostní charakteristiky pachatelů trestné 

činnosti z nenávisti lze nalézt také několikatero rozdělení. Herczeg80 ve své knize uvádí 

pravděpodobné čtyři typy motivace. Jedná se o ideologickou averzi, xenofobní averzi, 

ekonomickou a sociální averzi a kriminální motivaci. Na základě těchto poznatků 

rozeznává také čtyři skupiny pachatelů. 

Ideologicky motivovaný pachatel je typicky členem extremistické skupiny, jejíž 

ideologie tvoří ospravedlňující rámec pro páchání trestné činnosti. Oběť jeho násilného 

útoku je určena ideologickým nasměrováním skupiny. Pachatel se sociálně ani 

intelektuálně nevymyká průměrné populaci a hnací silou násilí je tedy spíše naplňování 

koncepčního záměru organizace. Xenofobní pachatel se cítí být ohrožen kýmkoliv, kdo 

má odlišnou barvu pleti, a příslušníky takovýchto skupiny nenávidí. Pochází zpravidla 

z nižších sociálních vrstev a nedosahuje vysoké vzdělanosti. Tento svůj pocit proto není 

schopen vyhodnotit jinak než jako potřebu přehnaně negativně reagovat na jakékoliv 

jejich chování vymykající se normálu. Se svými postoji ovšem nezaujímá dostatečně 

silnou pozici, aby se hlásil k extremistickým skupinám. Pachatel motivovaný 

ekonomicky nebo sociálně brojí proti nevhodné státní politice v této oblasti, kterou se 

cítí ukřivděn a znevýhodněn. Projevem takového nesouhlasu jsou útoky proti osobám, 

které subjektivně vyhodnotil jako nejvíce profitující z této politiky. Jimi jsou myšleni 

především příjemci státní sociální podpory či sociálních služeb s možnostmi 

zvýhodněného zaměstnání nebo ubytování. Posledním typem je kriminální pachatel. 

Zde má největší význam jeho samotná osobnost, jenž má silné sklony k agresi a její 

                                                
79 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. c.d. (pozn. 77), s. 41. 
80 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 148. 
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použití chápe jako normální prostředek k řešení konfliktů. Jeho slabé sociální zázemí 

a občas zcela chybějící vzdělání jen přispívají ke snadnému získání návyku takového 

jednání. Díky tomu je jeho kriminální kariéra bohatá a oběť je pouhý protivník 

v současné problematické situaci. 

Tato klasifikace je velmi podobná dělení z pohledu motivace pachatele, které 

vzniklo na základě studií amerických kriminologů Levina, McDevitta a Bennettové.81 

Ti rozeznávají obdobně pachatele pro zábavu a vzrušení (thrill), pachatele bránící svůj 

svět (reactive/defensive), pachatele kvůli odvetě (retaliatory) a pachatele s posláním 

(mission).82  

3.3.3 Skladba pachatelů trestných činů na území České republiky 

Ve statistikách jsou o pachatelích evidovány různé údaje a na základě vybraných 

atributů jsou pak roztříděni do jednotlivých kategorií. Tyto klasifikační procesy jsou 

důležité pro získání přehledu o množstevním zastoupení těchto kategorií či o jejich 

velikosti ve vztahu k běžné populaci. Mezi nejběžnější třídící hlediska, se kterými 

pracuje také Ministerstvo vnitra ve svých tematických dokumentech, patří věk, pohlaví, 

vzdělání, kriminální minulost či státní příslušnost a národnost.  

V mnohých aspektech je složení pachatelů za poslední léta jen mírně 

proměnlivé. Obecně tak lze říci, že nenávistnou trestnou činnost páchají spíš lidé 

s nižším vzděláním, naopak absolventi vysokých škol jsou zastoupeni jen nepatrně. Ve 

většině případů se jedná o mladé pachatele převážně mužského pohlaví, i když poslední 

sledované období vykazuje výrazný nárůst stíhaných žen. Poměr prvopachatelů 

a recidivistů se od vyrovnaného stavu vychyluje střídavě oběma směry. Častá je také 

přítomnost alkoholu, která se s několikaprocentními odchylkami pohybuje pod jednou 

třetinou případů. Pachatelé z řad cizinců nemají významné zastoupení.  

V roce 2012 bylo na území České republiky v souvislosti s trestnými činy 

s extremistickým podtextem stíháno celkem 208 osob z celkového počtu 113 026 

stíhaných a vyšetřovaných osob83, tj. 0,18 % (pro srovnání: v roce 2011 jich bylo 246, 

                                                
81 McDEVITT, J.; BENNETT, S.: Hate Crime offenders: An expanded typology. Journal of Social Issues, 
Issues, 2001. č. 58., orig. WWW: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-4560.00262/pdf>. 
82 SPURNÝ, Joža. Psychologická podpora objasňování a vyšetřování trestných činů s extremistickým 
podtextem. Kriminalistika: čtvrtletník pro kriminalistickou praxi a teorii. 2007, roč. XXXX, č. 1, s. 291. 
[online]. Dostupné z WWW:  
<http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>. 
83 MAREŠOVÁ, Alena. Trendy kriminality v ČR v roce 2012 in: MAREŠOVÁ, Alena a kol. Analýza 
trendů kriminality v roce 2012. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 17. 
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v roce 2010 231).84 Ze soudních statistik85 vyplývá, že odsouzených toho roku bylo 159 

osob za 163 trestných činů s rasovým podtextem (v roce 2011 158 osob za 268 

trestných činů, v roce 2010 96 osob za 288 trestných činů). Největší množství pachatelů 

patřilo do skupiny absolventů základních škol s výučním listem. Jejich počet byl 72, 

tedy 34,6 % (v roce 2011 95 osob - 37,7 %, v roce 2010 79 osob - 34,2 %). Kategorii 

absolventů základních škol bez kvalifikace tvořilo 70 osob, tedy 33,7 %. Středoškolsky 

vzdělaných pachatelů bylo 34, tedy 16,3 %. S vysokoškolským vzděláním jsou 

evidovány 3 osoby, tedy 1,4 %. Stejným počtem je zastoupena kategorie pachatelů 

s neukončeným vzděláním a dvěma pachateli jsou absolventi zvláštní školy. Zbylých 24 

osob, tedy 11,5 %, tvoří cizinci, děti a osoby, u nichž vzdělání nebylo zjištěno.  

Z hlediska věkového složení byla nejpočetnější kategorie pachatelů mezi 21 a 29 

lety. Tvořilo ji celkem 93 osob, tedy 44,7 % (v roce 2011 111 osob – 44 %, v roce 2010 

69 osob - 29,9 %). Dalšími srovnatelně početně zastoupenými skupinami byli pachatelé 

mezi 30 a 39 lety s počtem 37 osob, tedy 17,8%, a pachatelé ve věku 18 – 20 let v počtu 

37 osob, tedy 17,3% z celkového počtu. Pouze jeden stíhaný byl nezletilý.86 

Obsazení mužské populace stále převládá a v roce 2012 jej tvořilo 173 osob, 

tedy 83,2 %. Zde se objevil první výrazný rozdíl oproti předchozím létům, kdy v roce 

2011 bylo mužských pachatelů 93,7 % v počtu 236 osob a v roce 2010 dokonce 95,2 %, 

tedy 220 osob. Počet stíhaných žen tak roste postupně z 11 v roce 2010, 16 v roce 2011 

až na 35 v roce 2012. 

Poměr prvopachatelů k recidivistům byl opět obdobný jako v minulých letech, 

a to 108 prvopachatelů (51,9%) ku 81 recidivistům (38,9 %). V roce 2011 byl tento 

poměr 125 osob (49,6 %) ku 113 (44,8%), v roce 2010 129 osob (55,8%) ku 86 

(37,2 %). Zbylých 19 stíhaných, tedy 9,1%, bylo v minulosti trestáno nebo vyšetřováno. 

Počet cizinců na trestné činnosti s extremistickým podtextem byl stejně jako 

                                                
84 „U podrobných statistik k pachatelům (podle dalších ukazatelů, vzdělání, pohlaví, věk apod.) se 
vychází z tzv. nestandardních sestav. To znamená, že se vykazuje veškerá prokázaná trestná činnost 
pachatele. Ve standardních sestavách, ze kterých se vychází u celorepublikových a krajských statistik 
extremistické trestné činnosti, se eviduje pouze nejzávažnější trestný čin. Mezi oběma statistikami může 
tedy vzniknout diskrepance. Za rok  2011 vykazuje standardní sestava 246 pachatelů a nestandardní 252 
pachatelů.“ MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2011, c. d. (pozn. 36), s. 88. 
85 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 31), s. 63n; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2011, c. d. (pozn. 36), s. 88n; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2010, c. d. (pozn. 62), s. 29n. 
86 Pro srovnání věku pachatelů verbálních nebo fyzických útoků z rasových, národnostních nebo 
etnických pohnutek viz. ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty: jejich příčiny a dopady z pohledu 
teorie a empirických sond. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. Dostupné 
z WWW: <http://www.ok.cz/iksp/docs/302.pdf>, s. 28n. 
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v předchozích letech nepatrný, stíháno bylo pouhých 7 osob, tedy 3,6 % (v roce 2011 9 

osob – 3,6 %, v roce 2010 13 osob – 5,6 %). Největší zastoupení mají občané Slovenské 

republiky (17 z celkových 29 cizinců).87  

Z těchto a dalších údajů lze dojít i k dalším závěrům. Mezi pachateli trestných 

činů s rasovým či národnostním podtextem je největší zastoupení občanů s neromským 

původem. Pachatelé jsou vzhledem k výše zmíněné úrovni vzdělání a vlastnímu 

přístupu velmi často nezaměstnaní nebo bez pracovního zařazení. V roce 2012 bylo této 

kategorii celých 31 % (64), v roce 2011 dokonce 39 % (99) pachatelů.88 Pokud již 

zaměstnání mají, pak zastávají spíše pozice s manuální činností, jako jsou například 

dělníci stavební či výrobní, mechanici a montéři, pracovníci skladového nebo bytového 

hospodářství. Jedná se proto o osoby z nižších sociálních vrstev, které s sebou přináší 

i horší sociální zázemí.  

Typickým projevem chování těchto pachatelů jsou nejrůznější druhy a formy 

agrese, které nabírají podobu od slovních napadání až po fyzické útoky. U těchto osob 

lze pak vypozorovat násilné tendence nejen vzhledem k vymezeným skupinám, ale 

v kriminálním chování obecně.89 Mezi důležité charakteristiky se řadí příslušnost 

pachatelů k extremistické skupině. Evidence těchto údajů sice zatím neprobíhá příliš 

spolehlivě, ale její změna je již připravena.90 Z nich se nejčastěji jedná o příslušníky 

pravicově extremistických hnutí. Na celkovém objemu však podíl těchto pachatelů není 

tak výrazný, jak se obecně předpokládá. Podle studie interetnických konfliktů91 tvoří 

pachatele xenofobně laděných trestných činů příslušníci extremistické skupiny pouze 10 

                                                
87 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 31), s. 64, 69 - 72; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2011, c. d. (pozn. 36), s. 89, 95 - 99; 
MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2010, c. d. (pozn. 62),  s. 31, 34 – 36. 
88 tamtéž 
89 tomuto se blíže věnuje Analýza dostupných soudních rozsudků pachatelů extremistické, rasově 
motivované a xenofobní násilné trestné činnosti vypracovaná Ministerstvem vnitra. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/analyza-dostupnych-soudnich-rozsudku-pachatelu-extremisticke-rasove-
motivovane-a-xenofobni-nasilne-trestne-cinnosti.aspx>. 
90 Úřad na odhalování organizovaného zločinu ve spolupráci s Policejním prezídiem připravil změnu 
statistického vykazování trestné činnosti s extremistickým podtextem. V položce 12 „Formuláře o známém 
pachateli“, která sloužila jako rezerva, bude povinně uvedeno, zda se jedná o příslušníka extremistických 
hnutí, uskupení, aktivního člena extremistické skupiny či nikoliv. Tímto rozlišením je možné na základě 
výstupů Evidenčně statistického systému kriminality sledovat počet objasněných trestných činů páchaných 
aktivními příznivci extremistické scény a odlišit je od prostých tzv. „nadávaček“ typu „černá svině …, 
bílá svině…“ stíhaných podle § 355 tr. zákoníku“ in MINISTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní 
politiky. Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2012. Praha, 2013. [online]. 
Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-
boje-proti-extremismu.aspx >, s. 20. 
91 ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. c.d. (pozn. 72), s. 22. 
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– 15 %. Většinu tak zastávají běžní občané bez vazeb na jakoukoliv skupinu. Těchto 

činů se dopouští v menší míře i Romové.92  

3.4 Oběť trestné činnosti z nenávisti 

Oběťmi obecně se zabývá vědní disciplína zvaná viktimologie. Kriminologická 

výseč se zajímá konkrétně o oběti kriminality. Jedná se o poměrně novou oblast, ke 

které se přesouvá stále více pozornosti. V centru jejího zájmu stojí osobnost oběti, 

úloha, již hraje při vzniku a v průběhu procesu, při kterém se stává obětí kriminality, 

a poté při jejím odhalování. Viktimologie zkoumá také následky kriminality, snaží se 

nalézt vhodnou pomoc obětem, ať už právní či psychologickou, a její nedílnou součástí 

je i důsledné rozvíjení možností prevence.93  

3.4.1 Oběť jako pojem 

Důležité je vymezit, kdo je obětí. Český právní řád totiž tento termín neupravuje, 

pro své potřeby užívá pojmu poškozený, který je ale obsahově užší. Podle § 43, odst. 1 

trestního řádu je to: „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil.“94 Oběť je tedy součástí kriminologické, resp. viktimologické 

terminologie. Shodně s tímto pojmem pracují též zahraniční dokumenty, ač je nutné na 

tomto místě konstatovat, že vymezení jeho rozsahu není zdaleka jednoznačné. Nejširší 

pojetí zahrnuje kohokoliv, kdo utrpěl jakoukoliv újmu. Nejde tedy jen o postižené 

trestným činem, ale třeba také válkou nebo živelnou pohromou. Na základě jiného 

hlediska lze zahrnout mezi oběti kromě fyzických osob také organizace a morální nebo 

právní řády, pokud byly trestným činem nějak ohroženy, poškozeny nebo zničeny. 

Poslední pojetí je nejužší a označuje pojmem oběť pouze fyzické osoby, které utrpěly 

trestným činem jakoukoliv újmu, tedy majetkovou i nemajetkovou. V důsledku tohoto 

vymezení by pak zůstaly některé trestné činy bez oběti, a to v těch případech, kdy je 

jimi ohrožena například svoboda, mravnost, demokracie. Proto byla vypracována 

funkčnější definice, která říká, že obětí je: „konkrétní fyzická osoba, která byla trestným 

činem usmrcena nebo zraněna nebo ohrožena na životě a zdraví, nebo jí byla způsobena 

škoda na majetku nebo škoda morální, byla omezena na svobodě nebo jiných právech, 

                                                
92 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2010, c. d. (pozn. 62), s. 34. 
93 HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. c. d. (pozn. 76), s. 93. 
94 viz. § 43/1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
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a to nezávisle na tom, zda jí bylo následně zvláštním procesním rozhodnutím přiznáno 

postavení poškozeného.“95 

V souvislosti s obětí se hovoří o její viktimnosti a viktimizaci (viz. odst. 3.5). 

V případě viktimnosti jde o souhrn osobnostních předpokladů člověka stát se obětí 

trestného činu. Svou úlohu sehrávají vlastnosti osoby, zejména její věk, konstituce, 

různá psychická a fyzická omezení, která oslabují pozornost a případný odpor. 

Povahové rysy jako agresivita nebo lehkovážnost mohou snadno přivézt oběť do 

problematické situace. Mezi další soubory určujících znaků může patřit zaměstnání 

v některých profesích a neméně významnou roli zastává příslušnost k určité sociální 

skupině. Tyto znaky obzvlášť v kombinaci s některými vlastnostmi osoby jsou 

jednoznačnou predispozicí pro to stát se obětí trestného činu z nenávisti. Rozpoznání 

správné kombinace rizikových předpokladů pro konkrétní trestnou činnost usnadňuje 

vypracovávání různých strategií pro její prevenci. 

3.4.2 Typologie obětí 

Obdobně jako lze určit různé typologie pachatelů, je možné klasifikovat i oběti. 

Dochází tak ke zpřehlednění získaných informací, což umožňuje lepší práci s nimi. 

Existuje celá řada hledisek, podle nichž lze tyto kategorie vymezovat. Záleží také, pro 

jaké účely se dělení provádí.  

Již spolu se vznikem samotné viktimologie se objevují první typologie. Hans 

von Hentig roztřídil oběti do 13 skupin z pohledu fenomenologického hlediska, podle 

charakteristik zvyšujících zranitelnost jedince. Takto rozlišuje oběti na základě pozice 

v rodině (děti, oběti incestu), na základě pozice v zaměstnání (taxikáři, prostitutky), na 

základě náruživosti (hráči, lidé lační po snadném zisku), na základě vlastního 

agresivního chování (domácí tyran), na základě příslušnosti k menšině (Romové, 

kacíři), na základě specifické biologické konstituce (staří lidé, opilci), na ty, kdož mají 

omezený odpor (ženy v domácnosti) a další. Benjamin Mendelsohn96 se zaměřil na 

interakci mezi obětí a pachatelem. Zkoumal podíl viny oběti na trestném činu a podle 

toho rozlišil 6 kategorií97 od kompletně nevinné oběti (náhodná oběť při únosu letadla) 

až po oběť výlučně vinnou (usmrcení v sebeobraně) či simulující oběť (nepravdivé 

                                                
95 MARTINKOVÁ, Milada; MAREŠOVÁ, Alena. O významu poznávání obětí trestné činnosti. [online]. 
Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/o-vyznamu-poznavani-obeti-trestne-cinnosti.aspx>, s. 1. 
96 Benjamin Mendelsohn (1956) je považován za „otce“ viktimologie. 
97 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. s. 13; 
HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. c. d. (pozn. 76), s. 100. 
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obvinění z trestného činu). Obě tyto typologie jsou v dnešních podmínkách téměř 

nepoužitelné. 

Modernější typologie reflektují i dynamický vývoj a pestrost nových forem 

trestné činnosti. Ezzat Fattah98 rozeznává 5 typů, přičemž vychází z podobného hlediska 

jako Mendelsohn. Zaprvé jde o zúčastňující se oběť, kdy je motivace pachatele výrazně 

ovlivněna předchozí konfrontací s obětí. Podle získaných informací se ve většině 

případů násilných trestných činů tyto osoby vzájemně znají. Druhým typem je 

nezúčastňující se oběť. Zde neproběhla žádná interakce s pachatelem a oběť nikterak 

nezapříčiňuje trestný čin, jeho hrozbu vnímá až v momentu útoku. Třetím typem je 

provokující oběť. Ona sama svým jednáním, ať už úmyslným nebo bezděčným, 

způsobila vznik nebezpečné situace, jež vyústila v trestný čin. Oběť latentní je 

charakteristická svými predispozicemi k tomu stát se terčem útoku, což se mnohdy děje 

i opakovaně. Tuto kategorii naplňují zejména oběti svou povahou citlivějších trestných 

činů, u nichž je obzvlášť nebezpečné, že jim společenské nebo emocionální bariéry 

brání v jejich odhalení. Do této kategorie spadá velká část obětí nenávistné trestné 

činnosti. Poslední kategorií jsou tzv. nepravé nebo falešné oběti, jež se pouze 

domnívají, že jsou útokem dotčeny, anebo se tak staly omylem, nešťastnou náhodou, 

přičemž původní záměr útoku byl zcela jiný. 

Také VII. Kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli přijal 

jedno dělení. Rozdělil oběti tradičních trestných činů, nových a netradičních forem, 

oběti nezákonného zneužití ekonomické moci a nezákonného zneužívání státní moci.99 

Hołyst100 rozdělil oběti podle zavinění či nezavinění své viktimizace v kombinaci s tím, 

zda se jí staly samostatně nebo jako příslušníci rizikové skupiny. Rozlišovat lze oběti 

podle oznamování trestné činnosti na ty, které tak činí a ty, které nikoliv.  

3.4.3 Skladba obětí 

Data k obětem trestné činnosti s extremistickým podtextem nejsou v České 

republice statisticky shromažďována a vyhodnocována. Nefunguje zde ani žádná 

nevládní organizace, která by se touto činností v celé její šíři sama zabývala, jak se 

tomu děje v některých unijních státech.101 Z policejních statistik lze vyčíst jen málo 

                                                
98 HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. c. d. (pozn. 76), s. 100; 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie, c.d. (pozn. 15), s. 114. 
99 HOLCR, Květoň a kol. Kriminologie. c. d. (pozn. 76), s. 100. 
100 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 148. 
101 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2010, s. 30. 
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vypovídající údaje, což znemožňuje provedení kvalitní analýzy problematiky, 

zpracování zjištěných závěrů a vypracování prevenční politiky. Takového údaje je třeba 

získávat alternativně, a to pomocí viktimologických výzkumů. Prostřednictvím různých 

metod je snaha získat komplexnější informace o obětech, na základě kterých pak lze 

vypracovat jednotlivé typologie. Druhým záměrem výzkumu je zjištění skutečné míry 

kriminality, tedy kromě zjištěné kriminality evidované, také tu skrytou, latentní. 

U trestné činnosti z nenávisti dosahuje vzhledem k jejímu charakteru míra latence 

vyšších hodnot než u jiných druhů kriminality.  

Extremistická trestná činnost je charakterizována negativním postavením 

k odlišnostem jednotlivých skupin obyvatel, například k jejich barvě pleti, náboženství, 

sexuální orientaci nebo politické příslušnosti. Oběti jsou proto nejčastěji příslušníky 

některé uvedené skupiny, ačkoliv ne vždy tomu tak musí být, neboť pachatel se často 

o této příslušnosti může pouze domnívat anebo se může jednat o zpětné útoky. Podle 

předmětu útoku z hlediska národnostní a rasové příslušnosti tak můžeme rozeznávat tři 

nejběžnější skupiny.102 První zaznamenává útoky proti Romům, jejich obydlí a majetku. 

Ve druhé skupině jde o útoky s antisemitským kontextem, tedy na osoby židovské 

národnosti či jejich majetek a na náboženské objekty. Třetí skupina zahrnuje širší útoky 

proti cizincům s odlišnou barvou pleti, v českém prostředí ponejvíce proti Vietnamcům. 

Z dlouhodobého vývoje na našem území a ze všeobecně rozšířeného, médii 

podporovaného povědomí veřejnosti lze konstatovat, že nejčastější obětí trestných činů 

z nenávisti jsou příslušníci romského etnika. Podle ESSK103 bylo v roce 2012 

z celkového počtu 173 trestných činů s extremistickým podtextem zaměřeno 52, tedy 

30,1 %, proti Romům104. V roce 2011 šlo o 69 (29 %), což se podobá i letům minulým, 

takže k žádnému snížení útoků bohužel nedošlo. 

Trestných činů s antisemitským zaměřením se odehrálo pouze 9, což odpovídá 

5,2 % celkového počtu. V roce 2011 to bylo 18 trestných činů (7,6 %) a v roce 2010 

dokonce 28. Z těchto údajů je vidět silný pokles protižidovských nálad, meziročně až 

o polovinu. 

 

                                                
102 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 151. 
103 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 33), s. 83. 
104 Pro srovnání národnostního složení pachatelů verbálních nebo fyzických útoků z rasových, 
národnostních nebo etnických pohnutek viz. ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konfliky: jejich příčiny 
a dopady z pohledu teorie a empirických sond. c.d. (pozn. 86), s. 61n. 
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3.5 Viktimizace  

Viktimizace je proces, při kterém se člověk stává obětí kriminality. Probíhá 

v několika fázích, podle nichž lze tento děj rozdělit na viktimizaci primární, sekundární 

a podle některých odborníků také terciární. K primární viktimizaci dochází v době 

spáchání trestného činu. Jedná se o újmu způsobenou přímo činem anebo ihned po něm. 

Sekundární viktimizace nastupuje posléze. Původci újmy v této fázi mohou být sami 

pachatelé svým pokračujícím počínáním, orgány činné v trestním řízení, které při 

dodržování pracovních postupů neberou ohledy na stav oběti, a v neposlední řadě také 

sociální prostředí, v němž se oběť nachází, jeho nepochopení situace nebo dnes 

populární medializace trestného činu. K terciární viktimizaci nedochází ve všech 

případech. Jedná se o dlouhodobý problém, kdy se oběť není schopna definitivně 

vyrovnat s prožitou zkušeností a navrátit se do svého původního života. Příčiny lze 

nalézt převážně v osobnosti oběti po její psychické i fyzické stránce.105 

Viktimizace obětí trestné činnosti z nenávisti má svůj specifický charakter. Ten 

se projevuje v dynamice napadení a také v jeho dopadech na oběti a společnost. Lze 

říci, že celý proces poškozování oběti probíhá na několika úrovních.106 Na prvním místě 

stojí bezprostřední konkrétní oběť, která se stala předmětem útoku. V širším měřítku tím 

ovšem byla zasažena také celá skupina, jíž je oběť členem, s cílem její příslušníky 

zastrašit. Při komplexním pohledu představuje takový čin rovněž útok na celý 

demokratický právní stát, který je v důsledku takovýchto nenávistných projevů vnitřně 

narušen a destabilizován.  

Toto specifikum má široké dopady na osobnost oběti. Především je to dáno tím, 

že terčem útoku se osoby stávají vesměs z důvodů, které samy nedokáží a ani nemohou 

ovlivnit. Těmito důvody jsou jejich vlastní osobnostní charakteristiky, které mají dány 

a mnohdy je nelze změnit, neboť například svou barvu pleti nebo věkovou úroveň skrýt 

ani není možné. Nejsou schopny proto vlastními silami eliminovat nebezpečí a snížit 

pravděpodobnost stát se předmětem násilného činu. Bezmoc v takových situacích 

razantně znepříjemňuje život příslušníkům těchto, dá se říci, odlišných skupin lidí a jen 

zvyšuje dopad následného trestného činu. Ze studie interetnických konfliktů107 

                                                
105 ZOUBKOVÁ Ivana; MOULISOVÁ,  Marcela. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: ARMEX 
Publishing s.r.o., 2004. s. 31-32. 
106 viz. např. HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 151; 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie, c.d. (pozn. 15),  s. 178. 
107 ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. c.d. (pozn. 72), s. 48. 
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vyplynulo, že nejčastějším následkem rasově orientovaných trestných činů je morální 

újma, kterou pocítily ¾ obětí, čtvrtina pak utrpěla lehkou újmu na zdraví a jen v 1,8 % 

šlo o těžkou újmu na zdraví. Častou reakcí obětí je bezprostřední rezignace na aktivní 

obranu a snížená ochota čin oznamovat nebo jakkoliv veřejně řešit. 

Zásadním problémem trestné činnosti z nenávisti je reviktimizace, neboli 

opakovaná viktimizace. Jedná se o situace, kdy se oběť trestné činnosti stane obětí 

podruhé nebo dokonce opakovaně. Výskyt mnohočetných oběti není výjimečným jevem 

a nese s sebou několik problematických projevů. Jednou viktimizovaný jedinec je dále 

stále náchylnější k opětovnému procesu, roste jeho zranitelnost, obzvláště v době těsně 

po činu, zároveň klesá jeho ochota trestný čin oznamovat a upadá důvěra v orgány činné 

v trestním řízení, v neposlední řadě je každou takovou událostí oslabena psychika 

a vzrůstá pravděpodobnost trvalých problémů.108 Základem boje proti opakované 

viktimizaci je komplexní systém psychologického, sociálního a právního působení 

v podobě vhodně zaměřených terapií a správných postupů zúčastněných institucí. 

3.6 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole je podrobně rozebrán stav trestné činnosti z nenávisti na našem 

území a jeho porovnání s předchozími lety. Údaje jsou srovnávány z celkového 

pohledu, specifičtěji pak dle demografického složení v jednotlivých krajích či podle 

nejčastěji páchaných trestných činů. Rozvedeny jsou také tři základní formy, jakými je 

tato činnost páchána. Blíže je zde nahlíženo na figuranty této kriminality, tedy pachatele 

a oběti. U obou kategorií je uvedeno jejich vymezení, několikero typologií a zvláštnosti 

oproti pachatelům a obětem jiné trestné činnosti. Taktéž je rozpracováno dostupné 

složení osob z hlediska jejich věku, vzdělání, recidivy nebo rasové příslušnosti. 

V poslední části jsou uvedeny následky těchto činů na osobnost oběti i celou příslušnou 

skupinu. 

                                                
108 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie, c.d. (pozn. 14), s. 136 - 138. 
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4 Etiologie trestné činnosti z nenávisti 

Kriminalita není jevem izolovaným. Jedná se o sociálně patologický jev, na nějž 

působí celá řada kriminogenních faktorů. Předmětem zájmu psychologů je nalézt 

motivaci pachatelů ke spáchání trestného činu, kriminologové se z tohoto pohledu snaží 

odhalit příčiny, které k tomu vedly. Při zkoumání příčin a podmínek jakéhokoliv druhu 

kriminality můžeme nalézt velké množství přístupů. Celá řada existujících 

kriminologických směrů vysvětluje tento vývoj z více či méně odlišného hlediska, liší 

se podle prostředí a času, kladou důraz na jiné atributy a zásadní veličiny. Obecně lze na 

kriminogenní faktory nahlížet jako na rizikové činitele, které vyvolávají, usnadňují nebo 

podporují páchání trestných činů. Neboli jde o zdroje, které v určitých společenských 

podmínkách mohou poskytovat přímé či nepřímé příležitosti k páchání kriminality, 

jejich účastníkům k získávání informací, spolupracovníků, kontaktů, k následnému 

zajišťování beztrestnosti nebo ovlivňování rozhodovacích procesů.109  

Zkoumání a rozbor rizikových faktorů má zásadní význam, protože by měl 

pomoci ke zjištění a pochopení důvodů páchání jednotlivých druhů kriminality, forem, 

jakými se tak děje či poodhalit klíč k výběru oběti. Na základě těchto zjištění lze pak 

vypracovávat efektivní politiku pro boj s touto kriminalitou. Samozřejmě ani zdárné 

nalezení jednotlivých zdrojů není stoprocentní zárukou dosažení úspěchu, a to díky 

vysoké proměnlivosti společenské situace v době a individualizaci a jen částečné 

předvídatelnosti lidského uvažování a jednání.  

Taktéž existencí extremismu, jeho příčinami a podmínkami pro jeho výskyt 

a vývoj se zaobírá spousta odborníků, jejich přístupy a teorie lze rozdělit do tří 

kategorií.110 Teorie orientované na společnost zkoumají existenci extremismu 

ze sociologického pohledu a její příčiny nachází ve společenských problémech. Mezi 

takové řadí oslabení či ztrátu sociální kontroly, nedostatečné působení společenských 

institucí nebo vyčleňování některých skupin na okraj společnosti. Ve druhé skupině se 

teorie orientují na skupinovou dynamiku a hledají příčiny existence extremismu ve 

vlivu sociálních skupin a konfliktů mezi nimi. Důvodem k extrémním aktivitám je zde 

snaha o získání uznání v rámci skupiny, obhájení jejích norem nebo je důsledkem 

                                                
109 CEJP, Martin. Společenské faktory ovlivňující vývoj kriminality. In: SCHEINOST, Miroslav a kol. 
Kriminalita očima kriminologů. c.d. (pozn. 35), s. 20. 
110 SPURNÝ, Joža. Psychologická podpora objasňování a vyšetřování trestných činů s extremistickým 
podtextem. c. d. (pozn. 82), s. 291. 
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rozdílných vzorců chování různých společenských vrstev. Teorie zaměřené na osobnost 

pachatele vidí příčiny extrémního chování jako důsledek nezdařilého procesu 

socializace či v nevhodných výchovných vlivech. 

Obdobnému dělení podléhají kriminogenní faktory z hlediska šířky jejich 

působení. Individuální nebo taky subjektivní faktory působí na konkrétního pachatele, 

souvisí se strukturou osobnosti, psychickými a fyzickými vlastnostmi a chováním. 

Naopak společenské neboli objektivní faktory působí v rámci společenského systému, 

a to buď globálně na celou společnost nebo skupinově pouze na její část.111 

4.1 Postoje – stereotypy a předsudky 

Určité konkrétní chování člověka je projevem jeho postojů. Při páchání trestné 

činnosti z nenávisti jsou tyto postoje rozhodujícím podkladem a predispozicí 

pachatelovy motivace, která je pro tuto kriminalitu určující, a proto je lze považovat za 

významné individuální kriminogenní faktory. Postoje je možné chápat jako projevy 

hodnotícího vztahu člověka k předmětům a jevům okolo něj.112 Pro nenávistnou 

trestnou činnost jsou charakteristické takové postoje, které jsou postaveny na nenávisti 

k odlišující se skupině nebo jejím příslušníkům, sledují extrémní cíle svého jednání 

nebo k jejich dosahování užívají extrémní prostředky. 

Aby si člověk v životě ušetřil práci a nemusel ke každé situaci vytvářet složitá 

komplexní hodnocení jednotlivých jejích složek, naučil se pracovat na bázi zvláštních 

druhů postojů, kterými jsou stereotypy a předsudky. Oba pojmy se do jisté míry 

významově překrývají.113 Stereotyp je v podstatě zjednodušený úsudek, který se 

nezakládá pouze na údajích, ale na pasivně přejatých skutečnostech, z velké míry také 

na emocích a výsledcích dříve zpracovaných myšlenkových procesů. Ve svém základu 

urychluje a usnadňuje fungování, což se však děje na úkor jeho kvality. V různé míře se 

jej dopouští každý, ovšem je třeba se vyvarovat míry, která už způsobuje takovou apatii 

vůči novým poznatkům, kdy je není možné akceptovat a tím dochází k mylným 

závěrům a nenaplněným představám.114 

                                                
111 HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti, c. d. (pozn. 18), s. 155. 
112 Postoje je třeba odlišit od zvyků, kdy se jedná o naučené tendence chovat se v určitých situacích 
určitým způsobem. 
113 NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997, s. 223. 
114 HOLÁ, Andrea; JIRÁSKOVÁ, Věra; KADLECOVÁ, Šárka; KALIBOVÁ, Klára. Já a oni jsme my: 
Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek. Praha: In IUSTITIA, o.s., 2012. Dostupné 
z WWW: <http://www.in-ius.cz/dwn/ja-a-oni-jsme-my/ja-a-oni-jsme-my-mkv.pdf>, s. 10-11. 
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Předsudky jsou takové postoje, kterým nepředcházel žádný nebo jen minimální 

proces poznávání. Tyto tzv. předpojaté či předsunuté postoje jsou zastávány 

k předmětům, potažmo k osobám a skupinám, ale i jevům a situacím bez jejich 

přičinění, bez ohledu na jejich jedinečnost, individuální vlastnosti a chování. 

Nejběžnější je vnímání předsudků v jejich negativním významu, a to v případě, kdy je 

jejich součástí odpor, strach a celá řada dalších negativních emocí a přesvědčení. 

Přejímání takovýchto předsudků se děje v průběhu celého života v rámci socializace. 

Setkat se tak s nimi lze od dětských let ve školním prostředí, rodině nebo jsou součástí 

kultury či náboženského učení. Nelze opomenout také sílu médií, která 

zprostředkovávají často pouze zjednodušený pohled na situaci a značně přispívají 

k vytváření mylných úsudků. Taktéž politická scéna je zde vlivným činitelem.  

Nabyté předsudky se velmi obtížně mění. Díky své iracionalitě jsou rezistentní 

vůči logickým protiargumentům a často je třeba mnoho zkušeností a poznatků 

dokládající nepravdivost těchto postojů, aby došlo k jejich přehodnocení. V rámci 

problematiky trestné činnosti z nenávisti jsou mnohdy právě pouhé předsudky důvodem 

nepřátelství vůči skupinám a osobám a podkladem k vyznávání nenávistných ideologií 

jako je rasismus či antisemitismus.  

4.1.1 Stav tolerance české společnosti 
V českém prostředí jsou předsudky k přítomným menšinám hluboce zakořeněny. 

Bohužel se dá konstatovat, že tolerance obecně v dnešní době spíše klesá, především 

u mladých lidí, než aby tomu bylo naopak. Vzhledem k faktu, že největší množství 

nenávistné trestné činnosti páchá právě skupina mladých lidí115 a nábor členů 

extremistických skupin probíhá nejčastěji taktéž v této kategorii, je možné hodnotit 

tento vývoj jako problematický. Obzvlášť výrazný je tady příklon k rasismu, konkrétně 

k jeho specifické formě pojmenované anticikánismus. Z průzkumů vztahů mládeže ke 

společenským menšinám116 vyplývá, že právě Romové představují kategorii, ke které je 

pociťován odpor u nejvyššího procenta dotazovaných mladých ve věku 16 až 18 let, 

čímž je celých 76 %. Tento výsledek se svými 78 % potvrzuje také pravidelný výzkum 

                                                
115 viz. odst. 3.3.3 
116 HOLAS, Jakub. Vztah mládeže k Romům a dalším společenským menšinám. in: MAREŠOVÁ, Alena 
a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2012, c. d. (pozn ), s. 41n. 
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Centra veřejného mínění sociologického ústavu Akademie věd ČR117, který zkoumal 

vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR. Stejné míry odporu u mladých lidí 

dosahují už jen recidivisté. O něco méně procent (68,5 %) dotazovaných zaujímá tento 

postoj vůči bezdomovcům, což je za zkoumaných 6 let více než dvojnásobné navýšení. 

Naopak pravděpodobně díky historickým událostem a lepší asimilaci je míra 

antisemitismu dlouhodobě spíš nízká, přestože i k této komunitě pociťuje odpor 21,5 % 

mladých (oproti dřívějším 9 %) a 12 % Čechů dle CVVM. 

O mnoho lépe je na tom také vztah k LGBT118 komunitě. Mezi mladými lidmi je 

uveden odpor u 24 % dotázaných, což opět odpovídá výzkumu CVVM ohledně 

tolerance k vybraným skupinám obyvatel119, kdy přesně čtvrtina z dotázaných označila, 

že by nechtěla mít příslušníka této komunity v sousedství. Za posledních 10 let je však 

vidět přibližně dvojnásobné zvýšení tolerance vůči homosexualitě, což je pozitivně 

podporováno veřejností, médii a současnou upřímnou a otevřenou kulturou. 

4.2 Ekonomická a společenská situace 

Nejširší kriminogenní faktory působící na celou společnost mají svůj původ 

z velké části v současném globalizujícím světě. Tento moderní proces má své 

dalekosáhlé důsledky na strukturu společnosti, její sociální situaci a z ní plynoucí 

společenské nálady. Společným jmenovatelem jsou obavy ze ztráty národní identity 

a kontroly. 

Rozsáhlá migrace obyvatel z různých konců světa způsobuje prolínání 

jednotlivých ras, národů a s nimi souvisejících kultur a tradic. Tento multikulturalismus 

s sebou přináší nárůst xenofobních postojů pramenící z různých důvodů. Častý je výskyt 

rasismu a jiné intolerance. Utužuje se sounáležitost s vlastním národem projevující se až 

extrémním nacionalismem. Dalším důsledkem změny uspořádání společnosti je nárůst 

sociálních problémů. Rozšířená nabídka a poptávka na trhu práce, která oproti 

předchozímu systému předpokládá větší aktivitu ze strany účastníků, nabízí široké 

možnosti vedoucí k úspěchu, ale může stejně snadno vést ke zvýšení nezaměstnanosti. 

Tímto obojím se prohlubuje sociální nerovnost a roste pocit nejistoty. S tím volně 
                                                
117 CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR. Vztah 
Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR. Praha, 2014. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7210/f3/ov140409.pdf>. 
118 anglická zkratka pro komunitu leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob 
119 CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Tolerance 
k vybraným skupinám obyvatel. Praha, 2014. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7209/f3/ov140408.pdf>. 
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souvisí sociální politika státu, jejíž nastavení bude vždy předmětem sporů části 

populace. Celkové zákonodárství a právní systém určuje postavení jednotlivce i skupiny 

v rámci příslušného státu, přičemž každá snaha o vyrovnání příležitostí různě 

znevýhodněných skupin představuje terč kritiky z opačné strany. Stejně tak 

nedostatečné zákonné instituty a nefunkční soudní instituce znemožňující řádný postih 

kriminality působí na společnost negativně.  

Všechny tyto problémy způsobují frustraci obyvatel, kteří pak mají tendenci 

hledat viníka.120 Typicky se tak děje mezi nejslabšími, kterými jsou často příslušníci 

odlišující se skupiny, jenž se sami nejsou schopni účinně bránit. Takto určené viníky je 

pak následně snaha zastrašit, izolovat či zcela odstranit. Výsledky těchto snah je možné 

nacházet například v existenci sociálně vyloučených lokalit a samozřejmě v nenávistné 

trestné činnosti.  

V kategorii skupinových kriminogenních faktorů působí nejsilněji snaha někam 

patřit a dosáhnout uznání. Touha po tomto pocitu sounáležitosti často předčí i zastávané 

postoje a názory skupiny neztotožňující se s původním přesvědčením jedince. 

Skupinová dynamika a síla davu poskytují členovi pocit vlastní moci a bezpečí 

z anonymity. 

U mladých lidí, kteří nejčastěji páchají tuto kriminalitu a taktéž tvoří 

nejpočetnější část členů extremistických organizací, je typická potřeba vzdoru, ochota 

k přejímání radikálních názorů, nedostatečná životní zkušenost nebo vyspělost 

k pochopení důsledků kriminálního jednání. Mezi další individuální kriminogenní 

faktory lze zařadit agresivitu pachatele, nižší intelektuální vybavenost či dosažené 

vzdělání. Svůj význam má také přítomnost požitého alkoholu. 

Při shrnutí výše uvedeného lze České republice vypozorovat intenzivnější výskyt 

trestné činnosti z nenávisti v místech s větším výskytem sociálních problémů jako je 

například nezaměstnanost, s přítomností dalších sociálně – patologických jevů čímž je 

například prostituce, s vyšší koncentrací problematických skupin jako jsou Romové či 

příslušníci extremistických hnutí, což vše v souhrnu ovlivňuje xenofobní smýšlení 

místních obyvatel.121  

                                                
120 ROMEA. Zpráva sdružení ROMEA za rok 2012 o stavu romské menšiny v ČR. [online]. Dostupné 
z WWW: <http://www.romea.cz/dokumenty/ROMEA-zprava-2012.pdf >, s. 3n. 
121 MAREŠOVÁ, Alena; NOVÁK Karel. Stručná charakteristika extremistické scény v ČR. In: 
MAREŠOVÁ, Alena a kol. Kriminologické a právní aspekty extremismu. c. d. (pozn. 27), s. 19; 
ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. c.d. (pozn. 72), s. 39. 
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4.3 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole je snaha nahlédnout na příčiny a důvody páchání kriminality 

z nenávisti. Na vznik každého kriminálního jednání působí celá řada kriminogenních 

faktorů, na jež je nutno nahlížet v celém jejich souhrnu. Je zde uvedeno několikero 

existujících přístupů ke zkoumání, které příčiny působí nejsilněji. Jednotlivé faktory lze 

dle jejich charakteristiky a šířce dopadu rozdělit na individuální, skupinové a obecné. 

V kapitole jsou blíže rozvedeny postoje pachatele, jejichž předsudečná část tvoří základ 

motivace této trestné činnosti. Pro přiblížení jsou zpracovány názory a postoje 

veřejnosti k menšinám žijícím v České republice. Z dalších faktorů jsou zdůrazněny 

dopady globalizace, výskyt sociálních problémů nebo nevyrovnanost osobnosti mladého 

člověka. 
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5 Kontrola kriminality 

Kontrola kriminality představuje snahu státu a společnosti o ochranu před 

trestnou činností, o její udržení v určitých mezích. Toho lze dosáhnout snížením počtu 

spáchaných skutků, zmírněním jejich nebezpečnosti a závažnosti, popřípadě 

přehodnocením jejich charakteristiky jakožto trestného činu. Tyto aktivity se 

uskutečňují na dvou úrovních. Jednu představují strategie preventivní, které se vztahují 

do budoucnosti a snaží se kriminalitě předcházet, a to zejména formou neformální 

sociální kontroly. Druhou částí jsou metody represivní, jež ji mají za úkol potlačovat, 

což se děje především všemi složkami trestní justice. 

5.1 Represe 

Trestní represe se na rozdíl od prevence vztahuje na již uskutečněnou trestnou 

činnost. Jde o „nejintenzivnější formu reakce státu na sociálně nežádoucí jednání“.122 

Vzhledem k její závažnosti nachází svou úpravu v zákonech. Formální kontrola je 

svěřena institucím trestní justice. Ty v procesu trestního řízení ukládáním trestních 

sankcí zabraňují pachateli v další trestní činnosti, s menším či větším důrazem na něj 

mají působit také výchovně, čímž zároveň chrání společnost a demonstrativním efektem 

působí i na ni.123 V tomto posledním je spatřován preventivní prvek trestní represe.  

Jinou strategii prosazují novější postupy tzv. restorativní justice. Tyto se nesnaží 

primárně potrestat pachatele za spáchaný čin, ale reflektují také oběti a další dotčené 

osoby, kterým přiznávají aktivní postavení při řešení problému. Jejich cílem je napravit 

poškozené vztahy mezi všemi stranami a pokud možno odčinit způsobenou škodu. 

Výrazněji tady vystupuje také preventivní prvek. Projevem těchto strategií je zařazení 

alternativních trestů a zavedení odklonů v trestním řízení, tedy způsobů ukončení řízení, 

které se vymykají tradičním procesním postupům. Pro správnou přípravu, organizaci 

a výkon kontroly byla zřízena Probační a mediační služba, jež má být mimo jiné 

dohledem a pomocníkem pachatelů. Zcela mimo soudní řízení stojí paralelní mediační 

řízení, kdy je spor vyřešen nezávislou třetí osobou.124 

Každou trestnou činnost je potřeba řádně postihovat. O nenávistné kriminalitě to 

kvůli její specifikaci a širokým následkům platí dvojnásob. Vezme-li se však v úvahu 
                                                
122 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. c.d. (pozn. 77), s. 71. 
123 viz. teorie funkcí trestání – retributivní, odstrašení, rehabilitace, eliminace, restituční. 
124 V České republice jsou tyto instituty upraveny zákonem č. 257/2000 Sb., o probační a mediační 
službě. 
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její vysoká latence, problematika odhalování a náročné prokazování nenávistné 

pohnutky, množství postihovaných je ke stavu skutečných kriminálníků zřetelně jen 

velmi nízké. V roce 2012 bylo za trestnou činnost s rasovým podtextem pravomocně 

odsouzeno 159 osob, podobně jako v roce 2011, kdy jich bylo 158.125 Výrazně 

převažujícím uloženým trestem bylo v 98 případech (61,6 %) odnětí svobody 

s podmínečným odkladem jeho výkonu, pouze v 11 případech (7 %) byl vyřčen trest 

nepodmíněného odnětí svobody skrz celou šíři možností jejího trvání. Celkem 44 

pachatelů (27 %) bylo odsouzeno k trestu veřejně prospěšných prací.  

Ke zlepšení situace z hlediska nárůstu počtu odhalených pachatelů a dosažení 

vyšší objasněnosti je potřebné mimo jiné neustálé zvyšování kvalifikace příslušníků 

Policie ČR, jejích speciálních složek a vedoucích pracovníků, jakož i soudců a státních 

zástupců. Protože lze předpokládat, že i malý úspěch tohoto procesu by s sebou přinesl 

generálně preventivní účinek na straně jedné a došlo by ke zvýšení důvěry veřejnosti 

v kvalitu a účinnost trestní justice na straně druhé. Tento změněný postoj by pak snáze 

přiměl případné oběti k nahlašování trestné činnosti. Díky tomuto rozšíření informací 

plynoucí z ochoty obětí spolupracovat by se mohla neustále vylepšovat politika 

prevence a ve výsledku by se podařilo výskyt této kriminality snížit.  

Problematický aspekt zdráhání se ohlašování trestné činnosti má snahu řešit 

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který vstoupil v účinnost v dubnu 2013. 

Tento zákon slibuje prevenci sekundární viktimizace šetrnějším zacházením ze stran 

pracovníků orgánů činných v trestním řízení. Při splnění určitých podmínek nabízí 

obětem také peněžitou pomoc. Pro pomáhající subjekty zřídilo Ministerstvo 

spravedlnosti registr k získání příspěvků ze státního rozpočtu.126 K naplňování záměru 

zlepšení postavení obětí podniká Ministerstvo i další kroky, vytvořilo pracovní skupinu 

ze zástupců dotčených institucí za účelem zlepšení jejich vzájemné komunikace, 

výměny informací, předložení aktuálních problémů, zhodnocení zkušeností a koordinaci 

další spolupráce.127  

                                                
125 MVČR. Zpráva o extremismu za rok 2012, c. d. (pozn. 33), s. 73n. 
126 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115>. 
127 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=335428>. 
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5.2 Prevence 

Pod pojmem prevence kriminality se rozumí plány a strategie, které mají za cíl 

snížení kriminality tím, že ovlivňují jednotlivé kriminogenní faktory. Snaží se tak tyto 

zjištěné faktory zcela odbourat nebo je alespoň zmírnit. Vzhledem k množství 

a různorodosti kriminogenních faktorů lze kriminální prevenci rozdělit do několika 

skupin podle toho, na kterou rizikovou stránku se zaměřují. Jednotlivé kategorie se 

navzájem mohou prolínat, určení charakteru prevence tak není vždy stoprocentně 

proveditelné.  

Sociální prevence se zaměřuje na proces příznivé socializace osob, tedy 

kupříkladu na dobrou výchovu, školní vzdělávání, kvalitu trávení volného času 

a celkovou životní úroveň. Situační prevence se zaobírá příležitostmi k páchání trestné 

činnosti. Cílem je tyto příležitosti minimalizovat ochranou mechanickou (například 

mřížemi), technickou (požární signalizací), administrativní (zabezpečením přístupových 

hesel) a fyzickou (hlídači, policisty) kritických míst a případně usnadnit odhalení 

pachatele (osvětlením tmavých prostor, umístěním kamerového systému). O oběť se 

zajímá viktimologická prevence snažící se úspěšně zasáhnout do předpokladů 

viktimnosti i procesu viktimizace. Prakticky jde o informování a poučení lidí 

o každodenních opatřeních, kterými mohou těmto důsledkům předejít nebo se při nich 

naučit lépe jednat. 

Jinému dělení podléhá hledisko adresátů preventivních opatření. Podle šířky 

jeho působení se rozlišuje prevence primární, sekundární a terciární. 

5.2.1 Primární prevence 
Tento druh prevence má zasáhnout široce určenou skupinu vymezenou například 

věkem, lokalitou nebo ekonomickým postavením. Vzhledem k početnosti a rizikovosti 

je největší pozornost zaměřena na děti a mládež. Těžiště této prevence leží převážně 

v rodině, ve školním prostředí a volnočasových institucích, které spadají do působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obcí. Zahrnuje tedy nejrůznější 

výchovné, vzdělávací, osvětové či poradenské aktivity. Této činnosti se účastní také 

spousta nevládních organizací. Zvyšování vzdělanosti pedagogů a správné předávání 

poznatků dětem a mladistvým může efektivně působit proti vzniku předsudků. Mezi 

tento druh prevence lze zařadit pole vymezené trestním právem, kdy samotná existence 

trestních norem působí jako generální prevence na celou společnost. 
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Na informovanost veřejnosti je kladen důraz dlouhodobě. Zveřejňováním 

a zpřístupňováním přesných údajů o pachatelích, extremistické činnosti a jejím stíhání 

lze předcházet desinterpretacím a manipulacím s veřejností nesprávnými údaji. Touto 

cestou lze naopak pozitivně působit díky rozšíření povědomí o důležitosti a charakteru 

problematiky nenávistné trestné činnosti.  

5.2.2 Sekundární prevence 
Sekundární prevence se věnuje již konkrétním rizikovým kategoriím osob, 

z nichž se mohou rekrutovat pachatelé či oběti (například problematičtí dospívající, 

prostitutky nebo zaměstnanci nočních podniků). Kromě toho se zaměřuje také na 

sociálně patologické jevy (závislosti, nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.  

V tento druh prevence zahrnuje nejrůznější vzdělávací a osvětové aktivity 

zaměřené na již konkrétní problematickou skupinu. Kromě školských zařízení a řady 

neziskových organizací náleží tato prevence také do resortu Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a ve specifické 

části populace působí i Ministerstvo obrany.128 

Taktéž Ministerstvo vnitra je zde činné prostřednictvím mapování extremistické 

scény a vypracováváním každoroční Koncepce boje proti extremismu129, jejíž plnění 

následně vyhodnocuje. Okruhy úkolů se v jednotlivých letech liší jen málo a jejich 

snahou je pozitivně působit ve všech formách prevence. Mezi novější cíle patří 

zvyšování kontroly volně šířeného propagandistického a nenávistného materiálnu 

prostřednictvím internetu. 

5.2.3 Terciární prevence 
Prevence terciární je už specificky zaměřená na skupinu odsouzených pachatelů, 

trestně stíhaných osob nebo těch, kteří se již někdy stali oběťmi. Snaží se pomoci 

s resocializací, zabránit recidivě na obou stranách účastníků trestné činnosti a pozitivně 

stimulovat osobnost pachatele využíváním alternativních metod řízení a ukládání 

alternativních trestů.130  

                                                
128 MVČR. Prevence kriminality. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-
prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d>. 
129 MVČR, odbor bezpečnostní politiky. Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013. Praha, 2013. 
[online]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-
strategie-boje-proti-extremismu.aspx>. 
130 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. c.d. (pozn. 53), s. 5. 
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Terciární prevence je vzhledem k její vysoké odborné náročnosti kromě jiných 

záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, 

Ministerstva zdravotnictví a ve specifické části populace působí i Ministerstvo 

obrany.131 

5.2.4 Zapojené instituce 
Trestná činnost z nenávisti je dosti různorodá, proto si její jednotlivé formy 

žádají odlišné přístupy prevence, kontroly a sankcionování. Na poli boje proti jejímu 

výskytu spolupracuje kromě výše jmenovaných také celá řada institucí. Do části 

prevenčních aktivit je zapojeno daleko větší množství subjektů než v procesu represe. 

Například již zmíněná Probační a mediační služba kromě oblasti represe působí 

také při následné pomoci, a to především obětem trestné činnosti. Ve spolupráci 

s neziskovým sektorem rozvíjí podpůrné a poradenské programy pro různé skupiny 

dotčených osob a snaží se o zapojení co nejširší veřejnosti. Připravuje také informační 

a naučné materiály pro osoby, které jsou s oběťmi v kontaktu, ať už jde o zaměstnance 

státních institucí nebo blízké osoby. Pořádá semináře a školení takových osob, aby 

pomoc probíhala co nejefektivněji a nejšetrněji. Její činnost se stále rozvíjí, reaguje na 

nové poznatky, inspiruje se instituty ze zahraničí, navazuje aktivní mezinárodní 

spolupráci. Vytváří pomocnou síť po celé České republice, dává dohromady týmy 

kombinující státní instituce i soukromé komunity pro vhodnou a komplexní pomoc 

a spolupráci.132 

Dále je nutno zmínit Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který pro tuto 

oblast znamená velký přinos. IKSP spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Jeho činnost 

je zaměřena na získávání, zpracovávání a aktualizaci poznatků o stavu a vývoji 

kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR a celkový rozvoj oboru 

kriminologie. V rámci této instituce vzniká pravidelně řada studií ve snaze 

zpřístupňovat aktuální relevantní empirické i teoretické poznatky ze zahraničí. 

Bezpečnostní informační služba a Úřad na odhalování organizovaného zločinu 

také přispívají k práci Ministerstva vnitra v boji s extremismem, a to svými 

informacemi, které v rámci monitoringu o extremistické scéně shromažďují. Ve 

spolupráci s Policií ČR pak pracují na zlepšení statistického vykazování extremistické 

                                                
131 MVČR. Prevence kriminality. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-
prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d>. 
132 MSČR. Metodická podpora žadatelům o akreditaci. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=334562>.  
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činnosti. Policejním úkolem je dále profesionálněji s politikou minimálního 

prezentování policejní síly zasahovat při extremistických akcích a využívat k tomu 

specializované jednotky. Řešeným problémem je i infiltrování extremistů mezi 

příslušníky bezpečnostních sborů, kteří se různými opatřeními snaží o jeho eliminaci. 

5.3 Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se zabývá kontrolou trestné činnosti z nenávisti z pohledu represe 

i prevence. U obou fází je nejprve vysvětlena jejich podstata. Represe působí zpětně, 

pomocí trestních sankcí má pachateli znemožnit páchání další trestné činnosti a zároveň 

na něj pozitivně působit. V této fázi pracují převážně složky trestní justice. Prevence má 

naopak trestné činnosti předcházet, což se děje nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na 

eliminaci kriminogenních faktorů ovlivňujících potencionálního pachatele či oběť. 

V této fázi působí mnoho institucí státní i nestátní sféry, jejichž činnosti se práce stručně 

věnuje. 
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6 Vybraná problematika - divácké násilí  

Divácké násilí je stále aktuálním problémem české společnosti. I když se jedná 

o jev převážně sociální a na první pohled neobsahuje politický nebo dokonce 

extremistický podtext, tento fenomén zasahuje do mnoha společenských sfér a vyžaduje 

tak komplexní interdisciplinární přístup, ve kterém má kriminologie i trestní právo svou 

úlohu. V českém prostředí totiž existuje fungující propojení mezi násilníky, obzvláště 

fotbalovými fanoušky, a extremistickou, zejména pravicově orientovanou scénou, čímž 

tato kriminalita nabývá odlišností od běžné trestné činnosti. 

Vymezení pojmu diváckého násilí není jednoznačně definováno. Lze na něj 

pohlížet jako na „hromadné agresivní chování uplatňované v souvislosti se sportovní 

akcí, jehož důsledkem je fyzická nebo majetková újma nebo narušení veřejného 

pořádku“.133 Toto chování bývá často plánované s opakovaným či manifestačním 

charakterem. Dopouští se jej ohraničená skupina osob, jejíž členy primárně spojuje 

sounáležitost s určitým klubem nebo reprezentací. Místem páchání bývají kromě 

sportoviště také jejich okolí, místa na trase k nim nebo i jinak vymezené mnohdy 

i dopředu smluvené prostory pro vzájemné devastující aktivity. 

Nejběžnější je u nás spojení diváckého násilí s fotbalem, mírnější projevy ale 

vykazuje také futsal nebo lední hokej.134  

6.1 Fotbalové chuligánství 

Fotbalové chuligánství představuje extrémní projevy asociálního či 

antisociálního chování organizovaných skupin radikálních fotbalových fanoušků, 

tzv. hooligans. Samostatný pojem chuligánství pochází z 19. stolení z Londýna 

pravděpodobně podle příjmení rodiny irských imigrantů a sloužil pro popis jakéhokoliv 

výtržnického chování. Football hooliganism vznikl až v 60. letech 20. století pro 

pojmenování nového britského fenoménu.135 

                                                
133 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. c. d. (pozn. 25), s. 7. 
134 MINISTERSTVO VNITRA, odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, 
dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha, 2010. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D>, s. 2. 
135 SMOLÍK, Josef, Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu. Rexter - časopis pro výzkum 
radikalismu, extremismu a terorismu. 2003, roč. 2, č. 1. Dostupné z WWW: 
<http://www.rexter.cz/fotbalove-chuliganstvi-z-hlediska-extremismu/2003/05/01/>. 
 



 56 

Mezi návštěvníky fotbalových utkání je možné rozlišovat několik typů. Prvním 

typem jsou z hlediska nebezpečnosti a angažovanosti naprosto nerizikoví přítomní 

fotbaloví diváci. Větší zapojení vykazuje skupina fotbalových fanoušků, pro které se 

užívá nejednotného pojmu ultras. Typická je pro ně sounáležitost s týmem a jeho 

podpora projevující se nošením klubových barev nebo skupinovým vystoupení během 

zápasu. Poslední a velmi rizikovou kategorií jsou tedy fotbaloví chuligáni, v zahraničí 

též někdy nazývání rowdies, u nichž spíš než podpora klubu převládá sounáležitost 

s vlastní skupinou. Vztah mezi posledními dvěma kategoriemi se může u jednotlivých 

klubů lišit. V některých případech mezi nimi funguje aktivní propojení, jindy existuje 

vzájemná nevraživost. Zmatečně také působí užívání termínu ultras v názvu některých 

chuligánských uskupení.  

Do České republiky se tento jev přesunul v 80. letech, o 10 let později už nabral 

výrazně na intenzitě. V té době se také objevuje provázanost s širokou extremistickou 

scénou. Přestože se nejedná primárně o politickou aktivitu, některé gangy se přece jen 

identifikují s určitou politickou ideologií. Kromě minoritních výskytů apolitických 

a ultralevicových chuligánů (např. gangy při Bohemians Praha) je zřejmý výrazný 

příklon k ultrapravicovým formacím (např. gangy Brna a Sparty Praha), ponejvíc 

ke Skinheads, jejichž militantní část považuje účast na potyčkách za vhodný výcvik.136 

Mnozí příslušníci této scény však jsou kritiky vzájemné spolupráce, a to zejména pro 

častou nekontrolovatelnou agresivitu a primitivitu chuligánského jednání. Ačkoliv je 

stále patrné, že někteří účastníci fotbalových potyček jsou zároveň členové 

neonacistických uskupení137, celkové propojení chuligánů a extremistických skupin 

bývalo dřív daleko výraznější, než je dnes.138 

V některých evropských i světových státech je však politizace fotbalových 

fanoušků na zcela jiné úrovni. U anglických hooligans je kupříkladu zjištěno propojení 

s teroristickou organizací. V Itálii radikální ultras tvoří širší zájmové skupiny z obou 

konců spektra a využívají přítomnost na zápasech k propagaci svých ideových cílů či 

k vyjednávání s představiteli klubů. Silně pravicově se projevují fotbaloví chuligáni 

v Německu. Ačkoliv je nelze přímo označit za neonacisty, projevy příklonu k této 

                                                
136 MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal, 2003, 
s. 434. 
137 HOLAS, Jakub. Radikální politické subkultury v ČR: ohlédnutí za dvaceti lety vývoje. In: 
SCHEINOST, Miroslav a kol. Kriminalita očima kriminologů. c.d. (pozn. 35), s. 20. 
138 MVČR. Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí. c. d. (pozn. 134), s. 11. 
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ideologii jsou stále častější.139 Diferenční je také úroveň agresivity a společenské 

nebezpečnosti, která v našem prostředí prozatím nedosahuje takové výše jako například 

v sousedním Polsku, vzdálenějším Rusku, Bulharsku či Brazílii.  

6.2 Související činnost 

Aktivity na úseku diváckého násilí nabývají různých forem. Není snadné odlišit, 

které chování lze ještě považovat za přiměřené povzbuzování a kdy už překračuje 

povolenou hranici.  

Nejtypičtějším projevem je vandalismus. Tento pojem představuje destruktivní 

a likvidační chování, které nepřináší pro pachatele žádné materiální obohacení 

a současně se terč útoku vyznačuje bezbranností a snadnou dostupností.140 Vandalismus 

není veden žádnou z typických motivací a probíhá zcela uvědoměle. Čím je čin 

nesmyslnější a nevypočitatelnější, tím silnější reakci okolí vzbudí a pachateli přinese 

větší uspokojení. Mimo stadiony se typicky projevuje v souvislosti s přepravou 

fanoušků, jejíž bezpečnostní zajištění tvoří v současnosti nejnákladnější činnost PCŘ 

a nejproblematičtější část boje s diváckým násilím. 

Z další činnosti jsou běžné verbální i brachiální konflikty mezi skupinami 

navzájem, směrem k rozhodčím nebo hráčům. Kromě čistě fyzických násilných útoků 

se pachatelé dopouští i jiných podob rasistických, antisemitských a dalších xenofobních 

projevů. V těchto případech často figuruje související symbolika. Užívání symbolů, 

transparentů a pokřikování hesel však samo o sobě neznamená příslušnost 

k extremistické skupině, často se jedná pouze o snahu provokovat, která je podpořena 

konzumací alkoholu nebo sílou davu. V souvislosti s konáním mezinárodních utkání se 

kromě výše uvedeného objevují ještě prvky násilného nacionalismu a vytváření 

přeshraniční spolupráce.141 

Uvedená činnost páchaná v souvislosti s diváckým násilím má velmi často 

povahu přestupku, ve významnějších případech dosahuje závažnosti trestného činu. 

Z první kategorie se nejčastěji jedná o přestupky proti veřejnému pořádku dle § 47 až 

§ 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jako je znečištění veřejného prostranství 

nebo veřejně přístupného objektu, dále zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněné 

                                                
139 SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu. Rexter - časopis pro výzkum 
radikalismu, extremismu a terorismu. 2003, roč. 2, č. 1. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rexter.cz/fotbalove-chuliganstvi-z-hlediska-extremismu/2003/05/01/>. 
140 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie, c.d. (pozn. 15), s. 169. 
141 MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR c. d. (pozn. 136), s. 433. 
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odstranění, změnění, pozměnění nebo zakrytí orientačního označení. Časté je porušení 

omezujícího opatření v § 17 téhož, jež spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně 

přístupná místa. 

V druhé kategorii je nejčastěji trestný čin kvalifikován jako výtržnictví, při 

kterém pachatelé vnikají na hrací plochu, hází předměty na ni i na samotné hráče 

a rozhodčí. Z dalších lze jmenovat násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, 

ublížení na zdraví, hanobení národy, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, krádež, 

poškozování cizí věci, neoprávněné podnikání, jehož se dopouští neoficiální prodejci 

vstupenek, a konečně porušení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce dle § 76 trestního zákoníku.  

6.3 Pachatelé a oběti 

Obecná charakteristika fotbalového chuligána není proveditelná, neboť tyto 

osoby mívají zcela rozdílné socio-ekonomické zázemí, liší se v původu, povolání, 

statusu i politické orientaci. Členské základny fotbalových chuligánů jsou tvořeny 

příslušníky z průřezu společenských vrstev ve věku 15 až 35 let. Mezi těmito se však dá 

vypozorovat vyšší výskyt nezaměstnanosti a nižšího vzdělání, bližší vztah k alkoholu 

a hůř fungující rodinné vztahy.  

Otázka oběti zdůrazňuje závažnost tohoto druhu násilí, neboť se jí může stát 

zcela kdokoliv bez ohledu na příslušnost k nenáviděné skupině, tedy naprosto nevinný 

fotbalový fanoušek nebo dokonce cestující ve veřejné dopravě. 

V České republice patří mezi nejrizikovější fanouškovské základny klubů FC 

Baník Ostrava, AC Sparta Praha, 1. FC Brno a SK Slavia Praha, které lze přiřadit 

k pravicově orientovaným hooligans, na opačném konci scény působí členové 

Bohemians 1905.  

6.4 Etiologie diváckého násilí 

Divácké násilí má velmi bohatou historii. Prvotní projevy by se daly vysledovat 

již před počátkem našeho letopočtu. Vznik moderního diváckého násilí se datuje 

k přelomu 19. a 20. století, kdy díky tisku došlo k celkovému rozšíření povědomí 

o sportu. Tou dobou se začali rekrutovat první opravdoví fanoušci, kteří se 

identifikovali se svým vybraným klubem a spolu s ním prožívali úspěchy i neúspěchy 
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jako své vlastní. Toto vysoké emoční nasazení, výrazné reakce a nekritický obdiv nutně 

vyústilo ve vážný problém.142 

Chování fotbalových fanoušků má svůj původ v obdobných sociálně-

patologických podmínkách jako chování příslušníků extremistických skupin. Primárně 

je ovlivněno uniformitou skupiny, v níž se sdružují, jejími společnými postoji a velmi 

často také předsudky, na jejichž základě jsou posuzovány skupiny ať již podle 

národnosti, náboženství, politických postojů, příslušnosti k etnické skupině, 

fotbalovému klubu či regionu.143 Extrémní postoje jako je rasismus, xenofobie či 

antisemitismus u části fotbalových chuligánů je možné považovat také za projevy 

antisociálního chování. Xenofobie na fotbalových utkáních je zaměřena především na 

skupiny chuligánů jiných klubů včetně zahraničních. Výrazem jednoty takové skupiny 

jsou hojně užívané symboly, které zároveň slouží k vzájemnému jasnému rozlišení. 

6.5 Kontrola v oblasti diváckého násilí 

Kontrolou v této problematice se zabývá především Ministerstvo vnitra a Policie 

ČR. Společně s dalšími subjekty, jako jsou Fotbalová asociace České republiky144 

a jednotlivé fotbalové kluby, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst 

a obcí se snaží zejména o nalezení co nejuspokojivějšího řešení a o co největší eliminaci 

diváckého násilí. Ministerstvo vnitra a Policie ČR mají rovněž v rámci ČR odpovědnost 

za mezinárodní145 spolupráci, která probíhá jednak na dlouhodobé bázi vyplývající ze 

závazků ČR v Radě Evropy a Evropské unii, a jednak při zajišťování bezpečnosti na 

mezinárodních utkáních.146  

V roce 2009 byla přijata nová koncepce boje reagující na nový zákon o Policii 

ČR147, která se novelizací zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, promítla také do 

základní právní normy v této oblasti. Na jejím základě byla uzavřena dohoda 

                                                
142 SLEPIČKA, Pavel a kol. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010, s. 14.  
143 SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu. c.d. (pozn. 139). 
144 Fotbalová asociace České republiky je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který 
organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého fotbalového svazu, založeného v roce 
1901. Do června 2011 se označoval názvem Českomoravský fotbalový svaz. 
145 Mezinárodní spolupráce se řídí usnesením Rady 2006/C-322/01 o aktualizované příručce 
s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem 
a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají alespoň jednoho členského státu, 
a rozhodnutím Rady 2002/348/SVV o národních fotbalových informačních střediscích, které řeší 
možnosti a způsoby předávání informací a osobních údajů mezi policejními složkami jednotlivých 
členských států. 
146 MVČR. Kriminalita. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-
146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d>. 
147 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. 
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o spolupráci při pořádání zápasů mezi FAČR a PČR, k čemuž došlo opakovaně v roce 

2013. Účelem je přenést více odpovědnosti na sportovní kluby. Díky absenci řádných 

sankcí pro kluby a pořadatele figurovala PČR téměř jako veřejná ochranka, což bylo 

absolutně neakceptovatelné. Její zřejmá přítomnost měla naopak negativní dopad a jen 

stupňovala projevy agrese. Na pomoc klubům byl vypracován bezpečnostní manuál pro 

fotbalové kluby. 

6.5.1 Represe 
Důležitým krokem v boji s diváckým násilím byl nový alternativní trest zákaz 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který je součástí trestního 

zákoníku účinného od 1. ledna 2010. Bohužel tento nástroj stále není dostatečně 

využíván.148 

Z dalších lze jmenovat institut zajištění dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

ČR149, jehož primárním účelem je zajištění veřejného pořádku spočívající v zabránění 

páchání dalšího protiprávního jednání a který lze uložit až na dobu 24 hodin. 

K represi přispívá také justice, která za tuto činnost začala udělovat tvrdší tresty. 

Represe však neplní funkci, jak by měla. Postihy výtržností jsou jen mírné a pomalé, 

čehož chuligáni využívají a nemají důvody se omezovat. Díky tomu se řešení diváckého 

násilí přesouvá na disciplinární komisi FAČR, která může klubu udělit postih až do 

výše 10.000.000,- Kč. Ani tohoto pořádně nevyužívá, neboť zatím byla udělena největší 

pokuty ve výši 750.000,- Kč150. Nicméně v této problematice probíhá aktivní činnost 

a vytváří se zvláštní mezi resortní skupiny, aby nalezly další možná opatření.  

Druhou možností je postih klubu za porušení pořadatelských povinností ve 

správním řízení dle zákona o podpoře sportu, který disponuje pokutou až do výše 

2.000.000,- Kč. 

Nejen PČR, ale ve vzájemné spolupráci hlavně kluby a Fotbalová asociace musí 

podnikat kroky ke zmírnění kriminálních aktivit, a to svou vlastní komunikací 

s fanoušky, identifikací problematických jedinců a jejich další eliminací, k čemuž má 

sloužit sankce zákazu účasti návštěvníků a náhrada nákladů na obnovení pořádku PČR. 

                                                
148 Za čtyři roky byl využit v necelých 150 případech. Viz. WWW: <http://zpravy.ihned.cz/c1-61950160-
soudy-nevyuzivaji-naplno-zakazy-vstupu-na-stadion-pro-fotbalove-chuligany>. 
149 viz. § 26 odst. 3 zákona o Policii ČR 
150 viz odst. 6.6 případ SK Slavia Praha – Sigma Olomouc, 21.5.2011. 
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6.5.2 Prevence 
Součástí prevence je také nový přístup k řešení problémů s diváckým násilím. 

Tento přístup se opírá o zásadu „low profile policing“ (neprovokující monitoring, 

znamená vystupování policie na veřejnosti v takovém počtu a takové výstroji, aby její 

přítomnost nevzbuzovala negativní emoce a nedeklarovala připravenost očekávání 

střetu) a o systém 3D - dialog, deeskalace a důrazný zákrok (determination). Došlo také 

k vytvoření antikonfliktních týmů po vzoru Německa. Preventivní charakter mají mít 

tzv. spotteři, což jsou specialisté na divácké násilí z řad kriminální policie pohybující se 

v civilu mezi fanoušky. 

Pro zlepšení situace do budoucna je důležité řádné dodržování sjednaných 

pravidel a uzavřených dohod při aplikaci preventivních i represivních opatření. Zejména 

samy kluby by se měly snažit zlepšit komunikaci a efektivní práci s vlastními fanoušky, 

zapojit je do širších aktivit a zamezit devastacím a působení škod, které vznikají na 

stadionech a klubovém majetku. Mělo by se zabránit vlastními přístupu problémových 

jedinců na stadiony. Jenomže seznamy problémových fanoušků stále nejsou vytvořeny, 

ačkoliv je to povinnost klubů podle instrukcí z roku 2008. Tím se pak velmi obtížně 

dohledávají konkrétní výtržníci. Ministr i policie kritizují neplnění pokynů ze strany 

klubů a asociace. Pomoct by mělo zavedení karty fanouška se jménem a datem 

narození.  

Problémem je v České republice také alkohol, za jehož přítomnost lze například 

ve Velké Británii či Nizozemsku fanouška vykázat. Další komplikace způsobuje 

přítomnost chuligánů mezi pořadateli nebo dobře ukrytá pyrotechnika vnášená na 

stadiony. 

6.6 Nejvýznamnější případy 

Ke správnému pochopení šířky problematiky nejlépe slouží demonstrativní 

ukázka proběhlých událostí. Mezi vybranými případy figurují nejzávažnější historické 

události ze zahraničí i českého fotbalového prostředí. Novější události dosvědčují 

výskyt tohoto problému i mimo fotbalová utkání, mají vyjadřovat současnou strategii 

v boji s tímto fenoménem, která se projevuje ve formě vysokých finančních postihů 

samotných klubů, častým přerušováním utkání s možností předčasného ukončení či 

vyloučení přítomnosti diváků na určených klubových zápasech.  
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FC Liverpool– FC Junventus (Brusel), 29. 5. 1985 

Pravděpodobně nejvýznamnější případ, který přes svoji tragičnost 

zpopularizoval fotbalové násilí, se stal v roce 1985 v Bruselu. Při finále Poháru mistrů 

evropských zemí zaútočili necelou hodinu před výkopem angličtí rowdies na vedlejší 

sektor italských fanoušků, při útoku nevydržela zeď dělící oba tábory a zřítila se. 

V jejích troskách, při rvačce a následných tlačenicích zahynulo 39 fanoušků a více než 

400 bylo zraněno. Utkání se přesto dohrálo, kluby dostaly zákaz působení v evropských 

pohárech. 

 

Sparta Praha ČKD – Dukla Bánská Bystrica, 19. 6. 1985 

Tragická událost v Bruselu se stala vzorem také pro chuligány 

v Československu. Fanoušci pražské Sparty cestou na ligové utkání do Bánské Bystrice 

zdemolovali celou vlakovou soupravu, čímž způsobili škodu ve výši 240.000,- KČS, 

znásilnili jednu z cestujících, soustavně napadali další cestující a pokusili se o vraždu 

výpravčího. Konal se velký proces a mnoho výtržníků skončilo ve výkonu trestu. Tato 

událost se stala kultovní záležitostí i pro dnešní chuligány a byl jí dokonce inspirován 

film s názvem Proč? 

 

SK Slavia Praha – Sigma Olomouc, 21. 5. 2011 

Semifinálový zápas Ondrášovka Cupu mezi Slavií Praha a Sigmou Olomouc byl 

předčasně ukončen. Protestní akce proti vedení klubu SK Slavia se změnila v řádění 

chuligánů, kteří se rvali s pořadateli, házeli pyrotechnikou a trhali sedačky. Za 

pochybení při nedohraném střetnutí obdržela pražská Slavie zatím nejvyšší udělenou 

pokutu za divácké násilí ve výši 750.000,- Kč a příkaz uzavření domácího hřiště na tři 

soutěžní utkání. 

 

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec, 28. 10. 2012 

Za výtržnost a hanobení rasy pokřikováním rasistických urážek na útočníka 

černé pleti Wayna Simmondse během hokejového zápasu Tipsport extraligy bylo 

odsouzeno celkem 8 fanoušků na 1 rok zákazu vstupu na hokejová utkání na 

chomutovském zimním stadionu.151 

                                                
151 [online] [cit 2014-04-23]. Viz. WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/219616-
trest-pro-rasisticke-fanousky-zakaz-vstupu-na-stadion-piratu/>. 
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FC Baník Ostrava – FC Sparta Praha, Zbrojovky Brna - FC Slovácko, 22. 3. 2014 

Při výtržnostech během zápasu 21. kola fotbalové ligy na ostravském stadionu 

Bazaly fanoušci za spolupráce polských chuligánů zdemolovali oplocení nárazové zóny, 

sociální zařízení a zhruba 500 sedaček. Škody se pohybují okolo 450.000,- Kč. Baník 

obdržel pokutu ve výši 300.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu, 

a podmíněné uzavření hlediště na 2 zápasy. Sparta za porušení povinností hostujícího 

klubu, tedy chování svých fanoušků, dostala pokutu 50.000,- Kč. 

Tentýž den výtržníci během zápasu Zbrojovky Brna na stadionu FC Slovácka 

v Uherském Hradišti poničili ploty, brány, sociální zařízení a zaparkovaný automobil. 

Předběžný odhad škod činí 100.000,- Kč. 

 

Djurgaardenu – Helsingborg, 30. 3. 2014 

Smrtí jednoho z fanoušků, jehož trefil do hlavy předmět hozený z opačného 

tábora, skončilo řádění hooligans při utkání prvního kola švédské fotbalové ligy, zápas 

byl v poločase ukončen.152 

6.7 Shrnutí kapitoly 

Závěrečná kapitola se věnuje specifické odnoži trestné činnosti z nenávistí, jíž je 

problematika diváckého násilí. S agresivními projevy sportovních fanoušků se lze 

v českém prostředí setkat v pravidelných intervalech. Z tohoto důvodu je zde tento 

fenomén blíže charakterizován s akcentem na problematiku fotbalového chuligánství. 

Stručně je uveden jeho historický původ a vývoj násilné činnosti. Zmíněny jsou 

aktivity, které v jeho rámci probíhají, a trestné činy, jež tyto aktivity naplňují, jakož 

i příčiny, které je k této kriminalitě vedou. Vysvětlena je propojenost pachatelů 

s extremistickou scénou. Důležitou částí je kontrola v této oblasti, její strategie 

a působící instituce a organizace. Na závěr je uvedeno několikero případů, které mohou 

demonstrovat výskyt této kriminality v reálném životě. 

                                                
152 [online] [cit 2014-04-23]. Viz. WWW: <http://sport.lidovky.cz/potycky-fotbalovych-fanousku-si-ve-
svedsku-vyzadaly-lidsky-zivot-1d6-/fotbal-zahranicni-souteze.aspx?c=A140330_184031_ln-fotbal-
zahranici_makr>. 
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Závěr 

Přestože trestná činnosti z nenávisti představuje na celkové zjištěné kriminalitě 

svým počtem jen minimální podíl, význam jejího výskytu, jeho dopady a celkový stav 

je daleko závažnější. K řešení problému nepřispívá ani nedostatečná evidence případů 

a nedůsledný sběr dat, což vede ke zkreslení povědomí o skutečném výskytu této trestné 

činnosti. Média informují pouze o výrazných prvcích, které jsou očividné, je však třeba 

zdůraznit, že velká část této kriminality probíhá v uzavřených skupinách. Mnohdy jsou 

nejzávažnější následky páchány skrytě, neboť charakteristikou tohoto druhu trestné 

činnosti je její dopad na oběti, které se ze strachu ze zviditelnění a z dalšího ublížení 

bojí trestný čin nahlásit nebo jsou zároveň sami také agresory.  

Zůstává proto otázkou, jak postupovat dále. V této oblasti dosud není výrazně 

možná inspirace zahraničními úpravami, neboť výsledky přijaté legislativy nepřinesly 

očekávané snížení páchání trestní činnosti. Například zkušenosti se slovenským 

„protiextremistickým“ zákonem nejsou nijak povzbudivé. Také v sousedním Německu 

byla od r. 2000 výrazně zpřísněna legislativa specificky zacílená na pravicové 

extremistické organizace, a ačkoliv došlo k zavedení tvrdších trestů i k rozšíření 

definice podněcování k násilí a rasové nenávisti, tak se oblíbenost těchto skupin zjevně 

nesnížila. 

Prevence představuje výrazný prvek potírání výskytu veškerých trestných činů, 

v této oblasti se však její role výrazně zvyšuje. Z tohoto důvodu je další možností 

ve snižování výskytu zpracovávaného druhu kriminality dle názorů některých 

odborníků zvýšení povědomí veřejnosti, a to cestou osvětové kampaně v médiích 

a školách. Dle kritiků mají ovšem diskutabilní účinnost. Přesto je cílené působení na 

mladou generaci, především při školní výuce a v prostředí trávení volného času, zřejmě 

základní metodou postupu proti extrémním ideologiím v celém rozsahu jejich spektra. 

Ze zřetele však nesmí zmizet fakt, že je třeba se stále zaměřovat na přehlížení 

a neefektivní řešení především sociálních otázek a dlouhodobě problematického 

začleňování romské populace, poněvadž právě tento laxní přístup dodává extremistům 

podklad pro jejich úspěšné působení a získávání nových příznivců.153  

 

                                                
153 HOLAS, Jakub. Radikální politické subkultury v ČR: ohlédnutí za dvaceti lety vývoje. In: 
SCHEINOST, Miroslav a kol. Kriminalita očima kriminologů. c.d. (pozn. 35), s. 203.  
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Seznam použitých zkratek 

BIS – Bezpečnostní informační služba 

CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd 

ČR 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ESSK – Evidenčně statistický systém kriminality 

EU – Evropská Unie 

FAČR – Fotbalová asociace České republiky 

IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

LGBT – lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby 

MSČR – Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

OSN – Organizace spojených národů 

PČR – Policie České republiky 

STEM – Středisko empirických výzkumů 

ÚOOZ SKPV – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie 

a vyšetřování 
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Abstrakt  

 Cílem práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti bylo 

zpracovat ucelený rozbor tohoto druhu kriminality v českém prostředí, a to z pohledu 

kriminologie.  

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Počáteční kapitola se věnuje 

uvedení do problematiky a předkládá problém s vymezením této kriminality a její úzkou 

souvislost s extremistickou trestnou činností. Charakteristika této kriminality spočívá 

v nenávistné motivaci vůči skupině osob či jednotlivci z důvodu skutečné či domnělé 

rasy, barvy pleti, náboženství, národnostního či etnického původu, pohlaví, sexuální 

orientace či postižení. Dále se věnuje vývoji koncepce, typologii trestné činnosti 

z hlediska páchané formy či motivačních důvodů a konkrétním trestným činům, které se 

v jejím rámci v České republice vyskytují. V druhé kapitole je věnována pozornost 

extremismu a protiprávním aktivitám příslušníků této scény, jež útočí na demokratický 

systém a jsou způsobilé jej ohrozit. Uvedeny jsou zde druhy extremismu, související 

ideologie a situace na české scéně.  

Třetí kapitolou začíná kriminologická část práce, a to fenomenologií trestné 

činnosti z nenávisti. Ta udává stav této kriminality v České republice, porovnává jej 

s předchozími lety a rozvádí formy, kterými je páchána. Zaměřuje se také na pachatele 

a oběti této trestné činnosti, jejich vymezení, charakteristiku, typologii a složení. 

Následující kapitola se věnuje etiologii studované kriminality. Zkoumá tedy důvody 

a příčiny, proč k této kriminalitě dochází. Věnuje se nejvýznamnějším kriminogenním 

faktorům, jejich dopadům a míře tolerance české společnosti vůči menšinám. 

Předposlední kapitola se věnuje kontrole zkoumané kriminality, strategiím boje proti 

jejímu výskytu a institucím na poli represe i prevence.  

Závěrečná část práce je věnována vybrané problematice diváckého násilí 

z komplexního kriminologického hlediska. Je zde vymezen pojem a stručně nastíněna 

historie problematiky diváckého násilí i její vývoj, stejně jako jeho nejběžnějšího 

projevu, tedy fotbalového chuligánství. Uvedeny jsou nejčastěji páchané aktivity 

a jejich právní kvalifikace. Zmíněna je také specifikace pachatelů. Pozornost je 

věnována represi,  prevenci a současným problémům tohoto druhu protiprávní činnosti. 

Trestné činy z nenávisti představují závažný problém se stále se měnícím 

charakterem. Vzhledem ke své aktuálnosti si zaslouží pozornost odborníků i veřejnosti. 
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Abstract  

The aim of this thesis, focusing on the Criminological Aspects of Hate Crime, is 

to provide a comprehensive analysis of this kind of criminality in the Czech Republic 

from the criminological point of view.  

The work is divided into six chapters. The first of which introduces the topic and 

presents the definition of this kind of criminality and its close connection with extremist 

criminality. This activity is characterised by hate motivation against a group or an 

individual because of their real or presumed race, colour, religion, national origin or 

ethnicity, gender, sexual orientation or disability. The chapter also deals with the 

development of the hate crime concept, typology of criminal activity based on the 

committed type of crime or motivation and particular criminal acts occurring in the 

Czech Republic. The second chapter is focused on extremism and illegal activities of 

the members of this scene which attack the democratic system and are capable of 

jeopardizing it. In addition, it examines kinds of extremism, related ideologies and the 

Czech situation.      

The criminological part of the thesis, starting in the third chapter, begins with the 

phenomenology of hate crime, presenting the state of this criminality in the Czech 

Republic, comparing it to the previous years and elaborating on the types of its 

commitment. It is further concerned with offenders and victims of this criminality, their 

definition, characteristics, typology and composition. The following chapter describes 

etiology, reasons and causes of this type of criminal behaviour. It illustrates the most 

significant criminogenic factors, their impact and the degree of tolerance of the Czech 

society to minorities. The penultimate chapter deals with the control over this 

criminality, strategies of fighting its occurrence and institutions concerning repression 

and prevention.  

The final part of the work focuses on sports fan violence from the complex 

criminological point of view, its definition, brief history and development as well as its 

most common manifestation, football hooliganism, with its most frequently committed 

acts and their legal qualification. It specifies the offenders and comments on repression, 

prevention and current problems of this kind of criminal activity.  

Hate crime represents a serious problem with constantly changing 

characteristics. Considering its topicality, it deserves the attention of experts and public. 
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