
 1 

 
 
 
 
 
 

 
Odbor bezpečnostní politiky  
 
        Praha  23. dubna 2019 
 
        Počet listů:  11 
         
 
 

 
 

Projevy extremismu a 
předsudečné nenávisti 

 
Souhrnná situační zpráva 

1. čtvrtletí roku 2019 
 

 
 
 
 



 2 

Obsah 
 
1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2019 .................................................... 3 

1.1. Shrnutí ................................................................................................................................... 3 
1.2. Pravicoví extremisté .............................................................................................................. 3 
1.3. Projevy předsudečné nenávisti ............................................................................................... 4 
1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny ................................................................................... 6 
1.5. Anarchistické hnutí ................................................................................................................ 6 
1.6. Radikálně komunistická scéna ............................................................................................... 6 
1.7. Média šířící nenávistné předsudky ......................................................................................... 6 
1.8. Nábožensky motivovaný extremismus ................................................................................... 7 
1.9. Další relevantní události související s extremismem a terorismem .......................................... 8 

2. Statistiky ...................................................................................................................................... 8 
2.1. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2019 .................................................... 8 
2.2. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2019 podle krajů ................................. 9 
2.3. Akce extremistů v 1. čtvrtletí roku 2019 .............................................................................. 11 

 
 

 
 
 
 

 



 3 

 

1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 
2019 
 

1.1. Shrnutí 
 
 Za nejvýraznější události prvního čtvrtletí roku 2019 lze považovat soudní líčení 
s teroristickým podtextem. V rámci trestního řízení s Jaromírem Baldou byl zdokumentován vliv 
xenofobně se projevujících uskupení a médií, která šíří strach a nenávist. Případ Dominika 
Kobulnického představuje proces individuální radikalizace. Voják Erik Eštu je zase první souzenou 
osobou v ČR, která čelí podezření, že se stala tzv. zahraničním bojovníkem. Hnutí Svoboda a přímá 
demokracie – Tomio Okamura poznamenaly vnitřní spory a konflikt s Aeronetem. 
  
   

1.2. Pravicoví extremisté 
 
 Tradičně protievropské Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) a 
Národní demokracie („dále jen ND“) zahájily skromnou předvolební kampaň do voleb do 
Evropského parlamentu. Národní demokracie vydala tzv. Nymburskou deklaraci, v níž se velmi 
kriticky vymezila vůči hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). 
Předseda ND Adam B. Bartoš posléze vyzval členy a příznivce SPD, aby podpořili jím vedenou 
stranu. V minulosti se podobným způsobem Bartoš vymezil i vůči předsedovi DSSS Tomášovi 
Vandasovi. Tehdy vzniklá animozita mezi oběma subjekty přetrvává do současnosti.  
 
 Významněji se tyto mezistranické antipatie podařilo překlenout pouze v Plzni, kde se tamní 
„vlastenecké síly“ spojily v údajném boji proti kriminalitě cizinců. K aktivitám „za bezpečnost 
slušných občanů“ se v západočeské metropoli hlásí i někteří radikální fanoušci klubu Viktoria Plzeň. 
Ti na sebe upozornili ve sledovaném období dvěma incidenty. V prvním případě se několik opilých 
výtržníků pokusilo napadnout zcela pokojně se chovající příznivce klubu BSG Chemie Leipzig. 
Poté, co němečtí hráči, členové realizačního týmu i fanoušci projevili ochotu se bránit, dali se 
plzeňští radikálové na útěk. Poschovávané výtržníky musely ochránit rychle dorazivší hlídky Policie 
ČR. Incident nicméně posléze západočeští extremisté prezentovali jako vítězství vlasteneckých sil 
nad německou Antifou. V březnu pak na sebe plzeňští radikálové upozornili házením světlic během 
utkání se Spartou Praha. Výsledkem je zranění tří diváků. Jeden z příznivců Plzně byl obviněn 
z pokusu o těžké ublížení na zdraví.   
 

Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš podal dovolání k Nejvyššímu soudu proti už 
druhému odsuzujícímu rozsudku proti jeho osobě za nenávistné projevy a vydávání antisemitských 
publikací.  

 
Příznivci Dělnické mládeže se v únoru zúčastnili tradiční piety za oběti spojeneckého 

bombardování Drážďan. Akci tradičně navštěvují neonacisté a jiní extremisté z řady evropských 
zemí.  
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Soudní dohru mělo loňské shromáždění DSSS v Dubí. Dvěma mužům, kteří napadli 
novináře s cílem odebrat mu fotoaparát, soud vyměřil podmíněný trest na tři roky se zkušební dobou 
tří let, resp. dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou na dva a půl roku. 

 
U Obvodního soudu pro Prahu 10 probíhalo líčení se třemi příznivci klubu Sigma 

Olomouc, kteří čelí obžalobě za napadení muže tmavé barvy pleti v tramvajovém voze. Trojice 
nově čelí i obvinění z výtržnictví a projevů sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 
člověka, kdy měli podle policie ve vlaku v Libereckém kraji zpívat písně o Adolfu Hitlerovi. Jeden 
z nich dále v únoru 2018 v Olomouci fyzicky napadl opakovanými údery směřujícími na hlavu jinou 
osobu, kterou předtím urážel slovy „černá svině“. V příkazním řízení za to dostal pokutu ve výši 
3.000,- Kč.  

 
Brněnští policisté zveřejnili video z loňského incidentu, při kterém byl v centru města 

surově napaden jedenatřicetiletý muž. Napadený cizinec uvedl, že ho agresoři uráželi kvůli barvě 
pleti. Brutální čin kriminalisté stále vyšetřují.  

Písecký státní zástupce podal obžalobu pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, 
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia na dva muže, kteří podle policie umístili 
tabule s urážlivými nápisy o Romech v areálu památníku v Letech. 
 
 Ústavní soud rozhodl ve věci nakladatelství Guidemedia, které vydalo knihu projevů 
Adolfa Hitlera. Vyhověl stížnosti trojice mužů, která se na vydání podílela. Soudce zpravodaj uvedl, 
že Nejvyšší soud nerespektoval zákonné limity řízení o dovolání a bylo tak porušeno právo 
stěžovatelů na spravedlivý proces.  
 

Americká společnost DreamHost znepřístupnila známý neonacistický web White Media. 
Stalo se tak na základě spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který poskytovatele 
webhostingu upozornil na nezákonné zpracování osobních údajů. Web vedl dlouhodobě databázi 
ideologických nepřátel. Objevily se na něm i informace získané nabouráním se do emailů či 
facebookových účtů některých veřejně známých osob.  
 
 Společnost Facebook opět zrušila české pobočce Generace Identity profil pro porušení 
pravidel komunity.  
 

1.3. Projevy předsudečné nenávisti 
 
 Krajský soud v Praze odsoudil Jaromíra Baldu pro teroristický čin a vyhrožování 
teroristickým činem ke čtyřem letům vězení do věznice ostrahou. Dále mu bylo uloženo ochranné 
léčení psychiatrické v ambulantní formě. Balda v roce 2017 ve dvou případech pokácel stromy na 
železniční trať ve středních Čechách s cílem vykolejit vlak. Prostřednictvím letáků, které na místě 
rozházel, se pak snažil připsat odpovědnost za tyto útoky muslimským imigrantům. Na různých 
místech v Čechách dále senior šířil letáky s výhrůžnými texty, které měly vyvolat dojem, že je psal 
imigrant vyznávající extremistickou podobu islámu. Oba teroristické útoky jen shodou náhod 
neměly fatální následky. Jak státní zástupce, tak i Balda, se proti rozsudku odvolali.  
 
  Jedná se o první případ odsouzeného dokonaného teroristického činu v České republice. 
Během soudního líčení vyšly prokazatelně najevo Baldovy vazby na hnutí SPD. Soudní senát 
v rozsudku jasně hovoří o manipulaci veřejně vystupujícími osobami, které využívají strachu a 
důvěřivosti osob, jako je Balda, ve svůj prospěch.  

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-404
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-404
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 Hnutí SPD se potýkalo s vnitřními neshodami. Nejprve byla rozpuštěna vlivná 
severomoravská organizace. Poslanec a bývalý předseda této krajské organizace Lubomír Volný 
obvinil hnutí, že má v řadách neonacisty a rasisty. Společně z dalšími dvěma poslanci byl vyloučen 
z poslaneckého klubu SPD. Dalším významným momentem byla roztržka hnutí s  vlivným webem 
Aeronet. Toto xenofobní a konspirační médium začalo publikovat texty kritické k jeho vedoucím 
činovníkům.  
 
 Poslanecká sněmovna nevydala ke stíhání poslance SPD Miloslava Roznera za výroky, 
ve kterých označil tábor v Letech za „neexistující pseudokoncentrák“. Jeho vydání předtím 
nedoporučil mandátový a imunitní výbor. U Obvodního soudu pro Prahu 1 pokračovalo líčení 
s bývalým tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka, který čelí obžalobě pro 
podezření ze spáchání trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Těch se 
měl dopustit provoláváním nenávistných výroků v Poslanecké sněmovně.  
 
 V případu výhrůžek adresovaných zpěváku Radoslavu Bangovi v souvislosti s jeho 
protestem při předávání hudebních ocenění Český slavík 2016 padla dvě rozhodnutí. Okresní soud 
v Ostravě podmíněně zastavil trestní řízení s mužem, který psal na sociálních sítích rasisticky 
zabarvené výhrůžky. K činu se přiznal a projevil lítost. Hudebníkovi zaplatil 5.000,- Kč a dalších 
8.000,-  Kč poslal na pomoc obětem trestné činnosti. K odklonu trestního řízení v obdobném případu 
urážek Bangovi přistoupil i soud v Domažlicích. I zde se autor výroků o „negrovi, co by měl zkusit 
Cyklon B“ přiznal a uhradil zpěvákovi částku ve výši 15.000,- Kč.  
 
 Pro dva trestné činy s nenávistným podtextem byla podána obžaloba na muže, který psal 
komentáře na adresu prvňáčků z teplické základní školy. Muž pobýval v zahraničí, po výzvě se 
sám přihlásil na policii. V podobných případech, souvisejících s teplickými dětmi, už byla jedna 
žena podmíněně odsouzena, v dalším případě státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil.  
 
 Nejvyšší soud vyhověl stížnosti nejvyššího státního zástupce proti rozhodnutí plzeňských 
soudů v případu ženy, která psala na Facebooku o zapalování autobusů s uprchlíky. Okresní a 
posléze i krajský soud tyto výroky kvalifikovaly pouze jako přestupkové jednání. Věc začne znovu 
projednávat okresní soud Plzeň – město.  
 
 V souvislosti s teroristickým útokem v novozélandském městě Christchurch Policie ČR 
informovala veřejnost, že prověřuje, zda některými výroky na sociálních sítích nedošlo ke 
schvalování tohoto trestného činu.  
 
 Ústavní soud řešil stížnost na kontroverzní kampaň Sdružení Mostečané Mostu před 
komunálními volbami. Doslova v usnesení uvedl: „To, že se volební subjekt rozhodne získat hlasy 
vyvoláváním strachu a působením na nejnižší pudy voličů, je z morálního i společenského hlediska 
jistě zavrženíhodné, není nicméně v moci soudů, aby toto chování za současné právní úpravy 
korigovaly.“ Obdobný případ spojený s kampaní subjektu Otevřená radnice Most si od tamního 
magistrátu vyžádalo státní zastupitelství. V tomto druhém případě policisté nejprve předvolební 
slogany vyhodnotili jako přestupek.  
 
 Obě komory Parlamentu ČR přijaly usnesením právně nezávaznou pracovní definici 
antisemitismu, kterou už používá Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu. 
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1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny  
 Domobrany nevyvíjely ve sledovaném období významnější aktivity.  
 

1.5. Anarchistické hnutí  
 
 Nejvýznamnější událostí uplynulého období bylo vyklizení Autonomního sociální centra 
Klinika za účasti exekutora. Pražští policisté vytipovali ve spolupráci s městskými částmi rizikové 
objekty, které by mohly být nově obsazeny, a vyzvali jejich majitele, aby svůj majetek zabezpečili 
před pokusy o neoprávněné vniknutí. Ve sledovaném období byly organizovány happeningy na 
podporu Kliniky, ale v Praze prozatím k žádnému dalšímu obsazení nějakého objektu nedošlo.  
 
 Pietní připomínka smrti antifašistického skinheada Jana Kučery se uskutečnila v Ostravě. 
Během této akce došlo k pokusu o napadení jejích účastníků pravicovými extremisty, kteří se vraceli 
z hokejového utkání. Policistům se ale podařilo konfliktu zabránit.  
 
 Anarchisté nadále podporovali Kurdy v Rojavě, připojili se i ke světovým „akčním dnům“ 
za tento region. Solidární aktivity se dále zaměřily i na vězněné či jinak úřady postihované kolegy 
v zahraničí a i v tuzemsku. V české anarchistické komunitě je napjatě očekáváno zejména soudní 
líčení s pěti aktivisty v kauze Fénix II.  
 
 Ve sledovaném období byla vyjadřována podpora i francouzskému hnutí žlutých vest. Čeští 
anarchisté si zejména všímali toho, jakým způsobem se do něj zapojují francouzští levicoví 
extremisté. 
 
 Ve východních Čechách proběhl sjezd Anarchistické federace. Její zástupci se zúčastnili 
mezinárodního setkání Internacionály anarchistických federací ve Francii.  
  

1.6. Radikálně komunistická scéna 
 
 Radikální komunisté se zejména soustředili na komentování událostí v zahraničí (např. 
Venezuela, protesty žlutých vest ve Francii, Sýrie apod.) a na připomínání historických události 
(např. úmrtí „geniálního vůdce“ J. V. Stalina, „Únorové vítězství nad reakcí“ apod.). V jejich 
aktivitách je podporovali někteří radikálně orientovaní členové Komunistické strany Čech a Moravy.  
 
 

1.7. Média šířící nenávistné předsudky  
 
 Trestní řízení s Jaromírem Baldou podrobně zmapovalo, včetně znaleckého zkoumání 
psychiatra a psychologa, proces radikalizace jednotlivce, v jejímž rámci sehrály významnou roli 
mediální manipulace. Do veřejné debaty ke xenofobně zaměřeným internetovým mediálním 
projektům se dostal prvek odpovědnosti za šíření strachu a nenávisti a otázka konkrétních důsledků 
těchto obsahů v podobě radikalizace.  
 
 V dalších evropských zemích, které se potýkají s radikalizací prostřednictvím internetu 
dlouhodobě a mají konkrétní zkušenosti s terorismem, je tato debata daleko rozvinutější. Následkem 
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toho se stále častěji hovoří o boji proti šíření nenávisti, dezinformací a konspiračních teorií. 
Významnou úlohu na tomto poli sehrává Evropská komise. Lze také pozorovat intenzivnější snahy 
velkých komerčních platforem zapojovat se do boje s těmito obsahy. Zapojována jsou i akademická 
pracoviště a civilní sektor.  
 
 Centrem pozornosti není pouze extremismus náboženský, ale v souvislosti s násilím 
pravicových extremistů i extremismus politický. Přísnější kritéria mají dopad i na blokování či 
mazání obsahů českých nenávistně zaměřených obsahů.  
  
 Na tuzemské „alternativní“ mediální scéně byl v prvním čtvrtletí nejsledovanější událostí 
rozkol mezi Aeronetem a SPD. Tento web začal útočit na některé představitele Okamurova hnutí. 
Útočné články vesměs neobsahovaly nijak objevná tvrzení, nicméně se snažily vyvolat dojem, že 
přinášejí nová skandální odhalení. Hnutí SPD se snažilo na tyto texty reagovat. Celá roztržka byla 
velmi podrobně sledována jak xenofobně orientovanými aktivisty, tak i ostatními médii. Došlo tak 
k paradoxní situaci, kdy hnutí se silným parlamentním zastoupením bylo výrazně postiženo 
anonymním mediálním projektem. Tyto mediální projekty dokáží na jedné straně rychle získávat 
politickým subjektům body, na straně druhé je dokáží velmi rychle a účinně poškodit.  
 
 Ve sledovaném období byla opět zaregistrována i snaha o rádoby-investigativní odhalování 
rizik spojených s tuzemskou muslimskou komunitou. Tyto texty pak byly spojovány s 
kontroverzními výroky nově zvoleného předsedy pražské muslimské obce o ozbrojování v reakci na 
incident ve městě Christchurch.  

1.8. Nábožensky motivovaný extremismus 
 
 V lednu a březnu probíhala soudní líčení se slovenským konvertitou k islámu 
Dominikem Kobulnickým. Ten čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku. Mladý muž u soudu 
přiznal, že v minulosti sympatizoval s Islámským státem a dokonce chystal teroristický útok 
v Prešově. Podle jeho slov pak ale poznal pravou podstatu islámu a od násilných myšlenek se prý 
odvrátil. Rovněž se hájí tím, že chemikálie, které u něj policisté nalezli, hodlal použít na přípravu 
pyrotechniky na Silvestra. Kromě obžaloby z přípravy teroristického útoku čelí ještě obžalobě 
z trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. 
 

Kobulnický u soudu uvedl, že ho v minulosti učil bývalý pražský imám Sámer Shehadeh. 
Toho policisté obvinili z trestného činu financování a podpory a propagace terorismu. V listopadu 
2018 byl eskortován z Jordánska do České republiky. Kromě Sámera Shehadeha byl obviněn i jeho 
bratr a jeho žena, česká konvertitka k islámu. Oba manželé, na které byl vydán mezinárodní zatykač, 
čelí i obvinění z členství v teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie).  

 

Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce v kauze bývalého, a nyní i 
současného, předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky, který měl zajistit překlad, vydání 
a distribuci knihy Bilala Philipse Základy tauhídu. Sáňka čelil obvinění z trestného činu založení, 
podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Obžaloby ho nejprve 
zprostil Obvodní soud pro Prahu 1 a posléze i Městský soud v Praze. Kniha i její autor vyvolávají 
v tuzemsku i zahraničí značné kontroverze. Sáňka v březnu nahradil ve funkci předsedy Muslimské 
obce v Praze Leonida Kušnarenka, kterému Ústředí muslimských obcí zrušilo členství.  
 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-403
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-403
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-403


 8 

 Soud v polských Katovicích odsoudil Maročana Murada T. za členství v organizaci Islámský 
stát ke třem a půl letům vězení. Na dopadení tohoto muže, který cestoval do Polska i přes Českou 
republiku, se podílela i Bezpečnostní informační služba. Rozsudek zatím není pravomocný.  

 
Cizinecká policie zadržela na žádost rakouských kolegů dva cizince, kteří čelí podezření 

z terorismu. Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl uvedl, že muž a žena tvořili společnou buňku 
s Iráčanem zadrženým ve Vídni, který je podezřelý ze spáchání dvou útoků na vysokorychlostní 
vlaky v Německu. Městský soud v Praze poslal dvojici do vazby. (Obě osoby byly v dubnu předány 
do Rakouska, kde byly posléze propuštěny.)  

1.9. Další relevantní události související s extremismem a terorismem 
 
 Krajský soud v Pardubicích začal projednávat případ příslušníka Armády ČR Erika 
Eštua, který je obžalován z trestného činu teroristický útok. Toho se měl dopustit svým údajným 
působením v Republikánské gardě Doněcké lidové republiky. Jedná se o první trestní řízení v České 
republice vedené proti údajnému zahraničnímu bojovníkovi.  

 Policisté obvinili jedenadvacetiletého mladíka ze Zlínska, který na sociálních sítích 
vyhrožoval střelbou do lidí. Ve svých příspěvcích hovořil o inspiraci Andersem Breivikem, Adolfem 
Hitlerem či islámským extremismem. Byl obviněn z trestných činů násilí proti skupině obyvatel a 
proti jednotlivci, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, 
schvalování trestného činu a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 
člověka. 
 

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 
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 v 1. čtvrtletí roku 2019 
 
 
 

Počty skutků 
 

Takticko statistická klasifikace 
období  

1.1.-31.1.2019 
období  

1.1.-28.2.2019 
období  

1.1.-31.3.2019   
registrováno objasněno registrováno objasněno registrováno objasněno   

úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 
146a) 0 0 0 0 2 0   
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a 
jednotl. (§ 352) 5 1 7 3 11 7   
nebezpečné vyhrožování (§ 353) 0 0 0 0 0 0   
poškozování cizí věci (§ 228) 0 0 0 0 0 0   
výtržnictví na sport. a veřej. akcích 1 0 1 0 0 0   

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-352
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-352
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-356
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-8-paragraf-365
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-404
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-404
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(§ 358) 
sprejerství (§ 228/2) 1 0 1 0 3 0   
hanobení národa rasy, etnické, jiné 
skup. (§ 355) 2 0 3 0 9 3   
podněcování k národ. a rasové 
nenávisti (§ 356) 4 1 7 4 11 6   
podpora a propagace hnutí (§§ 
403, 404, 405) 2 0 9 2 19 7   
CELKOVÝ SOUČET 15 2 28 9 55 23   
 

 
 

 
Počty stíhaných osob 

 

TSK 
období  

1.1.-31.1.2019 
období  

1.1.-28.2.2019 
období  

1.1.-31.3.2019   
počet počet počet   

úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a) 1 1 2   
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§ 352) 1 8 16   
nebezpečné vyhrožování (§ 353) 0 0 0   
poškozování cizí věci (§ 228) 0 0 0   
výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§ 358) 0 0 0   
sprejerství (§ 228/2) 0 0 0   
hanobení národa rasy, etnické, jiné skup. (§ 355) 0 0 5   
podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356) 1 4 6   
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404, 405) 1 9 16   
CELKOVÝ POČET* 4 21 41   
 
 

Za první čtvrtletí roku 2019 je evidováno 55 nenávistně motivovaných trestných činů. 
Z toho 23 jich bylo objasněno. Nejčastěji byly v tomto období zastoupeny TČ evidované v takticko-
statistické skupině „podpora a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 19 skutků.  
 
 Policie ČR eviduje za první čtvrtletí roku 2019 celkem 41 stíhaných osob u nenávistně 
motivovaných skutků. Nejčastěji se jednalo o TČ evidované v takticko-statistické skupině „podpora 
a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) a o TČ násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, shodně 
v počtu 16 osob.  
 

2.2. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. čtvrtletí roku 2019 podle 
krajů 
 

Počty skutků 
 

spácháno na území kraje 
období  

1.1.-31.1.2019 
období  

1.1.-28.2.2019 
období  

1.1.-31.3.2019   
registrováno objasněno registrováno objasněno registrováno objasněno   

Hl. m. Praha 4 0 5 1 14 7   
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Středočeský 0 0 1 1 2 1   
Jihočeský 1 1 2 1 7 5   
Plzeňský 0 0 1 0 4 0   
Ústecký 1 0 7 3 12 4   
Královéhradecký 1 0 2 0 2 0   
Jihomoravský 4 0 4 1 4 2   
Moravskoslezský 2 1 4 2 5 2   
Olomoucký 0 0 0 0 3 0   
Zlínský 2 0 2 0 2 2   
Vysočina 0 0 0 0 0 0   
Pardubický 0 0 0 0 0 0   
Liberecký 0 0 0 0 0 0   
Karlovarský 0 0 0 0 0 0   
CELKOVÝ SOUČET 15 2 28 9 55 23   

 
 
 

Počty stíhaných osob 
 

spácháno na území kraje 
období  

1.1.-31.1.2019 
období  

1.1.-28.2.2019 
období  

1.1.-31.3.2019   
počet počet počet   

Hl. m. Praha 0 1 7   
Středočeský 0 2 3   
Jihočeský 1 1 4   
Plzeňský 0 0 0   
Ústecký 0 6 11   
Královéhradecký 0 0 0   
Jihomoravský 1 2 3   
Moravskoslezský 1 2 2   
Olomoucký 0 0 3   
Zlínský 0 0 1   
Vysočina 0 0 0   
Pardubický 0 0 0   
Liberecký 1 7 7   
Karlovarský 0 0 0   
CELKOVÝ POČET* 4 21 41   
 

 
Za první čtvrtletí roku 2019 bylo registrováno nejvíce nenávistně motivovaných skutků 

v Praze (14) a dále pak v Ústeckém kraji (12) a v kraji Jihočeském (7). Nejvíce stíhaných osob u 
nenávistně motivovaných skutků bylo evidováno v Ústeckém kraji (11), dále pak v Praze (7).   

 
* 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. 
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2.3. Akce extremistů v 1. čtvrtletí roku 2019  
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Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 92 akcí organizovaných nebo 
s významnou účastí politicky motivovaných extremistů. Z uvedeného počtu jich celkem bylo 66 
spojeno s levicově extremistickým spektrem a celkem 26 pak s pravicovými extremisty. Oproti 
4. čtvrtletí roku 2018 lze sledovat nárůst počtu akcí o 32. 
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