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1. Informace k vývoji extremistické scény ve 2. pololetí roku 
2019 
 

1.1. Shrnutí 
 

 Dochází k další polarizaci společnosti a nárůstu intenzity nenávistných projevů. Někteří 

starší neonacističtí aktivisté průběžně obnovují své dřívější aktivity. Detektivové obvinili další dvě 

osoby v souvislosti s údajnou účastí v konfliktu na východě Ukrajiny. Dominik Kobulnický byl 

odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání šest a půl roku. Z teroristických trestných činů byli 

obžalováni bratři Shehadehovi a Fátima Hudková. Anarchisté a dogmatičtí komunisté procházejí 

obdobím stagnace a obtížně oslovují veřejnost.   

    

1.2. Pravicoví extremisté 

 

 Po letech stagnace došlo k obnovení aktivit neonacistického hnutí. Oživení na neonacistické 

scéně způsobili zejména starší aktivisté. Ti rezignovali na tradiční pravicově extremistické strany 

typu Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) a Národní demokracie (dále jen 

„ND“), které považují za neschopné, protkané informátory a vyčítají jim ideologickou zradu.  

 

 Nejaktivnějším neonacistickým subjektem byla Národní a sociální fronta. Na konci srpna 

uspořádala v Hořicích mezinárodní setkání pravicových extremistů. Zúčastnili se ho i jejich 

němečtí, slovenští, maďarští, ukrajinští, ruští, či švédští kolegové. Na akci zahrály neonacistické 

kapely a byly zde distribuovány propagandistické materiály. Ruský řečník varoval své zahraniční 

kamarády, aby nedůvěřovali ruským bezpečnostním složkám, jejichž údajná podpora je podle jeho 

slov pouze účelová. Příznivci Národní a sociální fronty se přihlásili k posprejování památníků Rudé 

armády v Ostravě a Brně. Mělo jít o projev solidarity s jejich maďarskými protějšky, kteří si 

připomínali potlačení maďarského povstání v roce 1956. V listopadu bylo v souvislosti 

s posprejováním památníku v Brně podmíněně zastaveno trestní stíhání pro trestné činy poškození 

cizí věci a výtržnictví proti bývalému předsedovi Dělnické mládeže Jakubovi Svobodovi.  

 

 K neonacismu se nadále hlásili i někteří fotbaloví chuligáni. Neonacistické aktivisty bylo 

možné spatřit, společně s hooligans, během protestů proti průvodům LGBT komunity v Praze a 

Plzni. V případě některých starších neonacistických fotbalových chuligánů lze sledovat i jejich 

zapojení do násilné či jiné trestné činnosti, která nesouvisí se sportovními utkáními.  

 

 DSSS, společně s Dělnickou mládeží, nadále procházela obdobím úpadku. Jejich členové 

byli ochotni udělat pro zviditelnění i dříve nemyslitelné aktivity, včetně natočení agitačních 

rapových písní pro mládež, či účasti na shromáždění za zachování pomníku maršála Koněva. DSSS i 

torzo její mládežnické organizace si byly vědomy toho, že původní sympatie neonacistů už ztratily, 

a proto hledaly nové partnery spíše v prostředí domobran, konzumentů prokremelsky orientovaných 

webů či obecně v širokém spektru nespokojených a vyhroceně nacionalisticky orientovaných 

občanů. Předseda DSSS Tomáš Vandas se např. sešel s Ivanem Kratochvílem z Československých 

vojáků v záloze za mír nebo se účastnil tzv. „vlasteneckého setkání“ v Příčovech. „Dělníci“ 

ventilovali své názory zejména na internetu. Do ulic je přiměla vyjít pouze touha bojovat s údajným 

„homosexualismem“.  
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 Zájem médií vyvolaly tzv. Hlídky Dělnické mládeže, složené z několika aktivistů, kteří se 

filmovali během údajného „zajišťování“ pořádku. Na internetu se hlídky pochlubily např. 

„rozehnáním feťáckých individuí“. Předseda Dělnické mládeže Martin Aubrecht se prezentoval 

výrokem o nutnosti urychlené převýchovy české mládeže. 

 

  Národní demokracie uzavřela spojenectví s Liberálně demokratickou stranou Ruska. 

Předseda této ruské strany Vladimir Žirinovskij se nicméně nechal v jiné souvislosti slyšet, že 

nemělo dojít ke stažení sovětských vojsk z východní Evropy a že Josif Stalin měl do východní 

Evropy poslat „skutečnou okupační armádu“ a „všem zavřít huby“. Nejvyšší soud zamítl dovolání 

jejího předsedy Adama Benjamina Bartoše, který v loňském roce obdržel dvouletý podmíněný trest 

s tříletou zkušební dobou za vydávání antisemitských publikací a další nenávistné projevy. ND se 

rovněž odvolala proti rozsudku Městského soudu v Praze, který zamítl její žalobu na Ministerstvo 

vnitra pro zmiňování ve zprávách o extremismu. 

Krajský soud v Praze pravomocně ukončil trestní stíhání bývalých představitelů hnutí 

Národní odpor. Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil obžaloby šest žen spojených s hnutím Resistance 

Women Unity. Obvodní soud pro Prahu 10 napodruhé osvobodil tři příznivce klubu Sigma 

Olomouc, kteří čelili obžalobě z útoku na osobu tmavé barvy pleti v pražské tramvaji. Obvodní soud 

pro Prahu 1 udělil půlroční podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou a peněžitý trest 30.000,- Kč 

Radkovi Mansfeldovi za hajlování na dubnovém shromáždění hnutí Svoboda a přímá demokracie 

(dále jen „SPD“) na pražském Václavském náměstí. Pražský městský soud mu posléze trest potvrdil. 

Trestním příkazem byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců 

s dvouletou zkušební dobou žena, která na téže akci měla na sobě řetízek s nacistickou symbolikou. 

Zatím nepravomocně byla teplickým soudem k podmíněnému trestu odnětí svobody na osm měsíců 

s třicetiměsíční zkušební dobou odsouzena Romana Frieselová, která v roce 2018 hajlovala na 

shromáždění DSSS v Dubí. Probíhal soud se dvěma muži, kteří čelí obžalobě, že v roce 2018 

umístili do areálu památníku v Letech urážlivé protiromské nápisy. Příbramští policisté obvinili 

z několika nenávistně motivovaných trestných činů muže, který se na internetu měl prezentovat 

rasistickými příspěvky a neonacistickou symbolikou. Pražští detektivové obvinili muže, který měl 

hajlovat před Lauderovými školami.  

 

 Na mezinárodní antisemitské webové stránce „Judas Watch“, která monitoruje „zrádce rasy“ 

byly uvedeny mj. čtyři české neziskové organizace.  

 

1.3. Projevy předsudečné nenávisti1 

 

Kauza kolem pomníku maršála Koněva v Praze ukázala, že tradiční politologické 

kategorie se rozmělňují a dřívější ideologičtí oponenti mohou nalézt v některých případech společné 

téma. Proti odstranění sochy tak společně protestovali dogmatičtí komunisté, příslušníci domobran, 

zástupci dezinformačních médií šířících nenávistné předsudky, protiimigrantští a protimuslimští 

aktivisté či bývalí neonacisté. Docházelo i k paradoxním situacím, kdy např. protest za zachování 

sochy sovětského vojevůdce doprovázela hudba bývalého neonacisty Tomáše „Ortela“ Hnídka. 

Pojítkem těchto skupin je deklarovaný pozitivní vztah k vlasti a Ruské federaci.  

 

                                                 
1 Pojem předsudečná nenávist, jak ho chápe MV, je vysvětlen ve Zprávě o projevech extremismu a 
předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2018, dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-
vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx; str. 5 a 6.  

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
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Srpnové vlastenecké setkání v Příčovech, které pořádalo Sdružení přátel bílého 

heterosexuálního muže, hostilo podle pořadatelů „výrazné vlastenecké osobnosti“. Bylo 

koncipováno jako protipól vůči Prague Pride. Vedle protiislámských aktivistů, zástupců domobran, 

či novinářů z dezinformačních médií se ho zúčastnil i předseda DSSS Tomáš Vandas.  

 

Vedle tradičních témat, která dříve štěpila českou společnost, byla generována témata nová. 

Výše zmíněné skupiny tato nová témata (typicky např. kauza Koněv) ochotně přebíraly. Dochází 

přitom k dalšímu vyhrocování antipatií. Běžně dochází k verbálním urážkám, evidovány jsou 

výhružky, výjimečně i fyzické konflikty.  

 

Rozšířilo se i spektrum adresátů urážek a výhrůžek. Napadány jsou i osoby, které nepatří 

do žádné národnostní, etnické či náboženské menšiny. Typicky lze zmínit lidskoprávní aktivisty, 

pracovníky neziskových organizací či některé politiky.  

 

Alarmující jsou rovněž cílené výhrůžky adresované některým novinářům, kteří se věnují 

rasistickým a xenofobním subjektům, médiím šířícím nenávistné předsudky či samozvaným 

nenávistným domobraneckým subjektům.  

 

Městský soud v Praze potvrdil bývalému tajemníkovi hnutí SPD roční podmíněný trest 

s dvouletou zkušební dobou a peněžitý trest ve výši 70.000,- Kč za rasistické výroky pronesené 

v roce 2017 v Poslanecké sněmovně. Jaromír Balda, odsouzený za teroristický čin, který chtěl svést 

na muslimy, neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil 

osvobozující rozsudek v případu Vítězslava Kroupy, který měl údajně psát nenávistné texty na 

adresu prvňáčků tmavé barvy pleti z teplické Základní školy Plynárenská. Případem se bude znovu 

zabývat teplický soud. Okresní soud v Přerově začal projednávat případ muže a ženy, kteří měli 

údajně v dubnu 2019 napadnout v Lipníku nad Bečvou skupinu romských dětí. Dvojice čelí 

obžalobě z výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 zahájilo prověřování výroků asistenta poslance Jaroslava 

Foldyny Milana Krafta namířené proti imigrantům. Okresní soud v Plzni se opět vrátil 

k projednávání případu ženy, která psala na sociální síti o zapalování autobusů s migranty. Okresní 

soud v Teplicích vydal trestní příkaz související s případem dvojice, která vyhrožovala v šanovském 

parku kolemjdoucím, o kterých předpokládala, že jsou muslimské víry.  Soud uznal muže a ženu 

vinnými z přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a oběma uložil trest odnětí 

svobody s podmíněným odkladem výkonu na zkušební dobu a zároveň trest peněžitý. Disciplinární 

komise Českého svazu ledního hokeje udělila pokutu prostějovskému klubu pro rasistické urážky na 

adresu úspěšného romského hokejisty. Již v květnu dostal podmíněný trest za protiromské urážky 

„předvolávač“ kotle klubu Kometa Brno.  

 

 

1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny  

 Ministerstvo vnitra připravilo návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech 

ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, který zakazuje a trestá vznik 

ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly 

své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem. Návrh zákona 

reaguje mj. na dlouhodobý fenomén samozvaných rasisticky a xenofobně zaměřených 

paramilitarních skupin. Domobranecké skupiny, podporované některými dezinformační weby, 

proti této legislativní aktivitě začaly ihned protestovat. Nezřídka zaznívala myšlenka, že 
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Ministerstvo vnitra záměrně utlačuje „vlastenecké“ síly, aby usnadnilo islamizaci České republiky. 

Zemská domobrana nicméně ke konci roku sama ukončila činnost.  

 

 Nadále platilo, že domobrany sdružovaly reálně pouze desítky osob důchodového a 

předdůchodového věku, které fakticky nevyvíjely téměř žádnou aktivity. Některá dezinformační 

média a prokremelští aktivisté záměrně šíří zavádějící informace o tom, že se jedná o široké 

spektrum „vlastenecky“ zaměřených a dobře vycvičených osob, které jsou připraveny bránit zájmy 

České republiky. Reálně jsou tyto skupiny stále paralyzovány osobními animozitami a neschopností 

koordinovat logisticky náročnější aktivitu.  

 

 Ve sledovaném období došlo k setkání předsedy DSSS Tomáše Vandase a velitele 

Československých vojáků v záloze za mír Ivana Kratochvíla. Představitel Národní domobrany 

Marek Obrtel navštívil v září s dalšími osobami Ruskem anektovaný krymský poloostrov. Velitel 

Zemské domobrany Ivo Gec uvedl, že „přichází doby, kdy zrádci a rozvraceči nebudou trestáni 

jenom slovně“. 

 

1.5. Anarchistické hnutí  

 

  

Po vyklizení Kliniky dočasně polevily squatterské aktivity. Výraznou roli sehrál i 

systematický postup exekutora, který důsledně požadoval uhrazení nákladů na exekuci žižkovského 

squatu. Ve prospěch kolektivu z Kliniky byly pořádány benefiční akce.  

 

 V rámci solidárních akcí se stíhanými či vězněnými anarchisty byli podporováni obžalovaní 

v tuzemské kauze Fénix II a dále pak i Markéta Juřicová. Tato aktivistka dostala od obvodního 

soudu v Karviné dvouměsíční podmíněný trest s roční zkušební dobou za transparent s nápisem 

„Fuck gender. Take the molotov, burn the police“ nesený v loňském průvodu Prague Pride. Proti 

rozsudku se odvolala. Tuzemští anarchisté se rovněž přihlásili k Mezinárodnímu týdnu 

anarchistických vězňů.  

 

 V prostředí internetu nadále vznikaly české texty oslavující a podporující násilné akce 

zahraničních anarchistů. 

  

Ze zahraničních událostí v anarchistické scéně rezonovalo zejména dění v syrském regionu 

Rojava a aktivity řeckých úřadů namířené proti radikálním aktivistům obývajícím squaty v aténské 

čtvrti Exarchia.  

 

Roztříštěné anarchistické hnutí v rámci hledání nových příznivců často sázelo na ekologii. 

Někteří aktivisté z tohoto spektra se snažili toto téma přivlastňovat, resp. prezentovat ho jako ryze 

anarchistické, či demonstrovat, že hlavními hybateli ekologických protestů jsou právě anarchisté. 

K tématu ekologie se hlásili prostřednictvím různých aktuálních událostí. Radikální anarchisté 

v oblasti ekologie preferují přímou akci ve formě blokád, či konfrontování „nástrojů systému“, tedy 

zejména ničení věcí, které dle anarchistů vykořisťují či ničí přírodu.  
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1.6. Dogmatičtí komunisté 

 

 Normalizační rétorika dogmatických komunistů, která se věnuje převážně historickým, či 

aktuálním zahraničním událostem, těmto extrémistům dlouhodobě nové příznivce nepřináší. Ve 

sledovaném období v této komunitě nejvíce rezonovaly kauzy pomníků a památníků. Krátce před 

Vánoci si připomněli narození Josifa Stalina a „jeho přínos v boji s reakcí, proti vykořisťování a za 

komunismus“. Komunistický svaz mládeže si pochvaloval, že v Rusku dochází k „znovuoceňování 

tohoto bojovníka“. 

 

První místopředseda Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Petr Šimůnek 

v médiích podpořil výroky své stranické kolegyně Marty Semelové na adresu Milady Horákové. 

Bývalá komunistická poslankyně v minulosti zpochybnila, že přiznání popravené političky bylo 

vynucené. Další místopředseda této strany Stanislav Grospič uvedl, že vstup vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu 1968 nebyl okupací a oběti pocházely vesměs z dopravních nehod. Za svůj výrok 

se později omluvil.    

 

 

1.7. Média šířící nenávistné předsudky  

 

 

 Média šířící nenávistné předsudky ve třetím čtvrtletí opět zintenzivnila produkci obsahů 

zaměřených proti imigrantům. Téma migrace plynule nahradilo kauzu pomníku maršála Koněva. 

V srpnu v souvislosti s akcí Prague Pride a „Vlasteneckým setkáním“ v Příčovech zase bylo 

zmiňováno ohrožení české společnosti „homosexualismem“. Denně vznikaly texty namířené proti 

veřejnoprávním médiím a neziskovým organizacím. Některá z těchto „alternativních“ médií 

přicházejí se stále více urážlivými a agresivními sděleními. Pro mnoho extremistů se „alternativní“ 

média stala jediným „validním“ zdrojem informací.  Pravicově extremističtí a jiní nenávistně se 

profilující politici a aktivisté jejich činnost velmi oceňují a ochotně využívají mediální prostor, který 

jim nabízejí. Dochází k obsahovému prolnutí „alternativních“ médií a oficiálních PR produktů 

nenávistně profilovaných politických subjektů.  

 

Společnost Google, která vlastní server YouTube, smazala archiv rádia Svobodný vysílač pro 

„opakované nebo vážné porušení zásad služby YouTube, která zakazuje projevy nenávisti.“ Aeronet 

nadále produkoval antisemitské konspirační texty.  

 

V říjnu Městský soud v Praze zamítl žalobu společnosti Our Media, která je 

vydavatelem Parlamentních listů, na web Forum 24 za komentář s titulkem „Problémem senátora 

Valenty není jen střet zájmů, ale ruská žumpa jménem Parlamentní listy“, zveřejněný v prosinci 

roku 2018. V rozsudku se uvádí, že „v Parlamentních listech lze publikovat jakýkoli text, aniž by 

byla zkoumána pravdivost jeho obsahu, … na stránkách Parlamentních listů publikují, a to nikoli 

ojediněle, autoři, kteří jsou nesnášenliví k jiným kulturním, náboženským a sociálním odlišnostem, 

mají velmi vyhraněné postoje vůči menšinám národnostním či sexuálním, migrantům apod., vlastní 

národ či rasu ostatním nadřazují, prosazují „tradiční hodnoty“ a „silný stát“, nabízejí jednoduché 

cesty k řešení složitých problémů“. V dalších pasážích rozsudku je uvedeno:  „… řada článků v 

Parlamentních listech zveřejňovaných významně a nekriticky straní Rusku, že mnoho jejich autorů 

vyjadřuje hlubokou nechuť ke společenskému i politickému vývoji v České republice či k jejímu 

členství v Evropské unii, užívá přitom demagogických argumentů, ale též „velmi expresivních 

výrazů“. Podle soudu je šíření lží a dezinformací nebezpečné a nemělo by se zaštiťovat právem na 

svobodu projevu. Společnost Our Media se proti rozsudku odvolala.  
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1.8. Nábožensky motivovaný extremismus 

 

 Pokračovala soudní jednání u Městského soudu v Praze v případu slovenského konvertity 

k islámu Dominika Kobulnického, který čelil obžalobě z přípravy teroristického útoku. V listopadu 

mu byl udělen trest odnětí svobody ve výši šest a půl roku za trestné činy obecné ohrožení a 

založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (konkrétně za 

podporu Islámského státu a Kavkazského emirátu). Podezření, že chystal teroristický útok v Praze, 

se podle soudkyně nepodařilo prokázat. Státní zástupce i Kobulnický si ponechali lhůtu na odvolání.  

 

Okresní soud v Lounech a posléze i Krajský soud v Ústí nad Labem zamítly podmínečné 

propuštění Jana Silovského z výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený muž z Plzeňska se v roce 

2016 chtěl připojit k Islámskému státu na území Sýrie. Na letišti v Istanbulu byl ale zadržen 

tureckými úřady.  

 

Policisté obvinili a státní zástupce následně obžaloval Sámera a Omara Shehadehovi a 

Fátimu (dříve Kristýnu) Hudkovou) z účasti na teroristické skupině a financování terorismu. 

 

   

 

1.9. Další relevantní události související s extremismem a terorismem 

 

Vrchní soud v Praze zmírnil trest příslušníkovi Armády ČR Erikovi Eštuovi v souvislosti 

s jeho účastí na konfliktu na východě Ukrajiny ve službách Republikánské gardy Doněcké lidové 

republiky. Voják dostal dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou. Vrchní soud v Praze 

opět změnil kvalifikaci, tentokrát z trestného činu účast na organizované zločinecké skupině na 

trestný čin služba v cizích ozbrojených silách.  

 

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili v červenci trestní 

stíhání cizího státního příslušníka v souvislosti s jeho údajnou účastí v ozbrojeném konfliktu na 

Ukrajině. Pro údajnou účast v bojích proti organizované ukrajinské armádě bylo zahájeno trestní 

stíhání i proti muži z Karlovarska.  

 

Pražští detektivové předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro trestný čin 

podpory a propagace terorismu proti muži, který měl údajně vylepovat letáky schvalující 

sebevražedný útok proti českým vojákům v Afghánistánu. Zároveň zahájili trestní stíhání proti 

devíti osobám, které údajně schvalovaly teroristický útok v novozélandském městě Christchurch. 

Pražští policejní specialisté na extremismus také zahájili trestní stíhání muže, který měl schvalovat 

trestné činy, kterých se dopustil norský terorista Anders Breivik.  

 

2. Statistiky  
 

Statistika Policie ČR je postavena pouze pro meziroční, nikoliv pro měsíční, porovnávání. 

Počítáno a porovnáváno je vždy období od 1. ledna do konce sledovaného období. Nelze tedy získat 

počty za jednotlivé měsíce. Vzhledem k tomu, že trestní řízení je probíhajícím procesem, prostým 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-403
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odečtem po sobě následujících období by bylo získáno pouze mnoho nevypovídající číslo, které za 

určitých okolností může nabývat i záporných hodnot. 

 

2.1. Nenávistně motivovaná kriminalita ve 2. pololetí roku 2019 
 

 

Počty skutků 

 

Takticko statistická 
klasifikace 

1.1.-
31.7. 

1.1.-
31.8. 

1.1.-
30.9. 

1.1.-
31.10. 

1.1.-
30.11. 

1.1.-
31.12. 

  

reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj.   

úmyslné ublížení na zdraví (§ 
145 - 146a) 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 5 3   

nás. a vyhr. proti sk. obyv. a 
jednotl. (§ 352) 

17 11 19 13 21 14 23 15 25 16 27 16   

nebezpečné vyhrožování (§ 
353) 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1   

poškozování cizí věci (§ 228) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

výtržnictví na sport. a veřej. 
akcích (§ 358) 

2 0 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2   

sprejerství (§ 228/2) 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0   

hanobení národa rasy, etnické, 
jiné skup. (§ 355) 

23 9 24 9 27 12 28 14 28 18 26 18   

podněcování k národ. a rasové 
nenávisti (§ 356) 

22 12 23 12 21 13 22 14 34 16 41 19   

podpora a propagace hnutí (§§ 
403, 404, 405) 

32 18 42 20 42 23 49 27 54 29 61 37   

CELKOVÝ SOUČET 104 51 118 57 122 65 135 74 154 85 170 96   

 

 

Počty stíhaných osob 

 

 

Takticko statistická  klasifikace 
1.1.-
31.7. 

1.1.-
31.8. 

1.1.-
30.9. 

1.1.-
31.10. 

1.1.-
30.11. 

1.1.-
31.12. 

  

úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a) 1 1 1 1 2 2   

nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§ 352) 11 12 13 14 15 15   

nebezpečné vyhrožování (§ 353) 0 0 0 1 1 1   

poškozování cizí věci (§ 228) 0 0 0 0 0 0   

výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§ 358) 0 2 2 2 2 2   

sprejerství (§ 228/2) 0 0 0 0 0 0   

hanobení národa rasy, etnické, jiné skup. (§ 355) 8 8 11 13 17 17   

podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356) 12 12 13 14 16 19   

podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404, 405) 18 20 23 27 29 37   

CELKOVÝ POČET* 74 79 87 97 111 122   
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Za druhé pololetí roku 2019 je evidováno 170 nenávistně motivovaných trestných činů. 

Z toho 96 jich bylo objasněno. Nejčastěji byly v tomto období zastoupeny TČ evidované v takticko-

statistické skupině „podpora a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 61 skutků.  

 

 Policie ČR eviduje za druhé pololetí roku 2019 celkem 122 stíhaných osob u nenávistně 

motivovaných skutků. Nejčastěji se jednalo o TČ evidované v takticko-statistické skupině „podpora 

a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 37 osob.  

 

2.2. Nenávistně motivovaná kriminalita ve 2. pololetí roku 2019 podle 
krajů 

 

Počty skutků 

 

spácháno na území kraje 
1.1.-31.7. 1.1.-31.8. 1.1.-30.9. 1.1.-31.10. 1.1.-30.11. 1.1.-31.12.   

reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj.   

Hl. m. Praha 28 13 32 14 33 15 38 17 40 18 43 18   

Středočeský 3 1 5 1 4 2 4 2 9 3 8 3   

Jihočeský 9 7 9 7 10 8 12 8 14 9 14 11   

Plzeňský 10 7 11 7 11 7 10 6 13 7 13 9   

Ústecký 14 6 17 7 17 8 20 10 20 14 24 16   

Královéhradecký 1 1 1 1 3 3 4 3 5 3 5 3   

Jihomoravský 12 5 12 5 11 4 9 4 9 4 11 4   

Moravskoslezský 8 3 11 4 10 5 11 6 14 7 19 11   

Olomoucký 11 4 11 7 11 7 11 8 13 8 15 8   

Zlínský 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2   

Vysočina 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1   

Pardubický 1 0 1 0 2 0 5 3 6 3 6 4   

Liberecký 3 2 4 2 6 4 6 3 6 5 7 5   

Karlovarský 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1   

ČR CELKEM 104 51 118 57 122 65 135 74 154 85 170 96   

 

 

Počty stíhaných osob 

 

 
Spácháno na území kraje 1.1.-31.7. 1.1.-31.8. 1.1.-30.9. 1.1.-31.10. 1.1.-30.11. 1.1.-31.12.   

Hl. m. Praha 15 16 17 19 20 20   

Středočeský 3 3 4 4 8 8   

Jihočeský 7 7 8 8 9 11   

Plzeňský 10 10 10 9 10 12   

Ústecký 14 15 16 18 22 24   

Královéhradecký 1 1 3 3 3 3   

Jihomoravský 5 5 4 4 4 4   
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Moravskoslezský 3 4 5 6 7 11   

Olomoucký 6 8 8 10 10 10   

Zlínský 1 1 1 1 1 1   

Vysočina 0 0 0 1 1 1   

Pardubický 0 0 0 3 3 4   

Liberecký 9 9 11 10 12 12   

Karlovarský 0 0 0 1 1 1   

ČR CELKEM* 74 79 87 97 111 122   

 

 

 

Za druhé pololetí roku 2019 bylo registrováno nejvíce nenávistně motivovaných skutků 

v Praze (43) a dále pak v Ústeckém kraji (24) a v kraji Moravskoslezském (19). Nejvíce stíhaných 

osob u nenávistně motivovaných skutků bylo evidováno v Ústeckém kraji (24) a v Praze (20. 

 

* Celkový počet stíhaných osob není součtem hodnot, neboť osoba může spáchat tr. činnost ve více 

krajích a zároveň více skutků a byla by započítána duplicitně. Toto platí od počátku roku 2016. 

 

2.3. Akce extremistů ve 2. pololetí roku 2019  
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Shromáždění Koncerty Ostatní Celkem 

LEX 44 27 57 128 

PEX 12 9 8 29 

 

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 157 akcí organizovaných nebo 

s významnou účastí politicky motivovaných extremistů. Z uvedeného počtu jich celkem bylo 128 

spojeno s levicově extremistickým spektrem a celkem 29 pak s pravicovými extremisty.  

 


