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1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. pololetí roku
2020
1.1. Shrnutí
Extremistická a xenofobní uskupení ve sledovaném období výrazně ovlivnila
koronavirová pandemie a s ní související omezení. Tyto subjekty měly tendenci hovořit o hluboké
krizi, do které se Česká republika podle nich dostala. V souvislosti se zvládáním šíření nemoci jejich
členové a příznivci poukazovali na údajnou neschopnost demokratického systému adekvátně
reagovat. Velmi se vystupňovala kritika Evropské unie a NATO. Řada aktivistů požadovala
vystoupení z těchto mezinárodních organizací. V naprosté většině případů ale extremistické a
xenofobní subjekty k řešení problémů spojených s nemocí Covid-19 nijak nepřispěly. Jejich
představitelé pouze stále setrvávali u obecných ideologických prohlášení a konkrétní nápady na
snížení dopadů onemocnění nepřinesli. Extremisté a xenofobně zaměření aktivisté se také často
uchylovali k šíření nebezpečných a rizikových dezinformací.
Kromě koronavirové krize rezonovala zejména dvě témata, a to jednak kauza pomníků
maršála Koněva a Vlasovcům, a dále rasové nepokoje v USA.
Ve sledovaném období rovněž proběhlo několik trestních řízení se vztahem k pravicovému
a náboženskému extremismu, nenávistně motivovaným výrokům, podpoře terorismu či tzv.
zahraničním bojovníkům.

1.2. Pravicoví extremisté
Národní demokracie v době koronavirové krize přišla s návrhem zřídit speciální pracovní
tábory pro tzv. sociálně nepřizpůsobivé. Od konspiračních teorií o koronaviru, coby záměrně
vyvinuté biologické zbrani, přešla ke kritice Evropské unie pro její údajnou neschopnost zvládat
epidemii. Představitelé Národní demokracie i Dělnické strany sociální spravedlnosti se kriticky
vyjádřili k odstranění sochy maršála Koněva. Oba zmíněné subjekty však lze považovat za
marginální. Dlouhodobě postrádají osobnosti, které by je z okrajové pozice dokázaly vyvést.
Omezení spojená s pandemií vedla k zintenzivnění komunikace neonacistů ve virtuálním
prostředí. České neonacistické hnutí okopírovalo trend z jiných evropských zemí a USA, kde se
mobilizace příznivců přesunula na internetové platformy. Čeští aktivisté v posledních měsících
ustoupili od využívání dříve oblíbených sociálních sítí, např. Facebooku, a začali využívat méně
známé on-line služby. Důvodem je zejména přísnější postup jejich poskytovatelů proti šiřitelům
nenávistných obsahů. Neonacisté preferují komunikační služby, kde je zaručena vyšší míra
anonymity. Lze předpokládat, že trend on-line mobilizace neonacistického hnutí bude pokračovat i
po skončení omezení spojených s onemocněním Covid-19.
Po letech útlumu se začala opět rozvíjet neonacistická White Power hudební scéna. V
lednu a únoru proběhly na území ČR utajované koncerty určené pro domácí i zahraniční publikum.
Další plánované hudební produkce byly, podobně jako v zahraničí, zrušeny kvůli pandemii.
Neonacisté se v reakci na ni pokusili realizovat koncerty prostřednictvím on-line vysílání.
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S ohledem na nízkou technickou kvalitu přenosu lze tyto pokusy hodnotit jako spíše neúspěšné.
Čeští aktivisté se v únoru v Budapešti zúčastnili mezinárodní neonacistické akce s názvem „Den
cti“. Po opětovném spuštění nejvyšší fotbalové soutěže na sebe upozornili rasistickými pokřiky
chuligáni Sigmy Olomouc a Sparty Praha.
V dubnu zařadily Spojené státy tzv. Ruské imperiální hnutí na seznam teroristických
organizací. S jeho zástupci se setkali představitelé Národní a sociální fronty a Dělnické mládeže na
mezinárodním neonacistickém setkání konaném v německém městě Riesa v roce 2018.
Ve sledovaném období rezonovalo i téma vydavatelství, která nabízela k prodeji knihy a jiné
předměty, které se těší oblibě v neonacistickém prostředí. Jednalo se o knihy a předměty spojené
s nacistickými zločinci, antisemitsky laděnou literaturu a literaturu bagatelizující nacistické zločiny,
včetně holocaustu. V této souvislosti policie začala prošetřovat vydavatelství Bodyart Press ze
Žďáru nad Sázavou. Pražští detektivové posléze v červnu provedli razii v nakladatelství Naše
vojsko. Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu dále prováděli úkony trestního
řízení v souvislosti s vydavatelstvím Guidemedia. Produkce těchto firem vyvolávala velké protesty
v tuzemsku i v zahraničí. Velmi citlivě na ni reagovali lidé postižení nacistickými zločiny, včetně
zástupců židovské či romské komunity.
Soudní dohru měla i kauza Národní fašistické akce. Její představitel M. L. čelil obvinění za
pořádání pietních a vzpomínkových akcí s cílem připomínat si nacistické zločince. 1
Pražští kriminalisté předali na Městské státní zastupitelství návrh na podání obžaloby pro
trestný čin vraždy bezdomovce v provizorním přístřešku v Praze 10. Obviněný devětatřicetiletý
muž, který měl mít v létě roku 2019 s obětí konflikt a následně přístřešek zapálit, podle policistů
sympatizuje s neonacisty a útok spáchal kvůli nenávistným předsudkům vůči bezdomovcům.
V březnu policisté obvinili polského občana, který v Ústí nad Orlicí sprejoval na fasády domů
nacistické symboly. Plzeňský soud v květnu pravomocně odsoudil neonacistického recidivistu
Jaroslava Hegnera za trestné činy projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod
člověka a za výtržnictví k nepodmíněnému trestu na dobu jednoho roku s podmíněným odkladem na
čtyři roky a k peněžitému trestu 50.000 korun. Trestných činů se měl dopustit tím, že v roce 2018 na
akci pro své soukmenovce u Boleveckého rybníka v Plzni umístil vlajku s hákovým křížem a sám si
oblékl tričko se symbolikou Ku-klux-klanu. Tři další účastníci neonacistického grilování byli
odsouzeni trestním příkazem. Ve stejném měsíci Nejvyšší soud odmítl dovolání Radka Mansfelda,
který byl odsouzen k podmíněnému a peněžitému trestu za hajlování na shromáždění hnutí Svoboda
a přímá demokracie v Praze v roce 2019. Předseda Národní demokracie Adam Bartoš neuspěl u
Ústavního soudu se stížností proti dvouletému podmíněnému trestu s tříletou zkušební dobou za
vydávání protižidovských knih a další antisemitské projevy. Obvodní soud v Teplicích začal znovu
projednávat případ Vítězslava Kroupy v kauze příspěvků namířených proti prvňáčkům ze ZŠ
Plynárenská. Muž čelil obvinění z trestných činů projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení
práv a svobod člověka a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a
svobod. 2

Dne 1. července 2020 byl M. L. nepravomocně odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 4 ke
dvacetiměsíčnímu podmíněnému trestu se čtyřletou zkušební dobou.
2
Dne 16. července 2020 byl Kroupa nepravomocně odsouzen k šestnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu
s tříletou zkušební dobou.
1
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1.3. Projevy předsudečné nenávisti 3
Tzv. „vlastenecké“, resp. „pronárodní“ skupiny šířily xenofobní názory a útočily na
Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Obsahově jejich myšlenky často souzní
s dezinformačními weby šířícími prokremelskou propagandu.
Internet byl nadále zahlcen protiimigrantskými a protimuslimskými příspěvky.
V souvislosti s pandemií byli uprchlíci označováni za přenašeče virové nákazy. Zejména
představitelé hnutí Svoboda a přímá demokracie (dále jen „SPD“) se pokoušeli opětovně vyvolávat
i protiromské nálady (v rámci oficiální prezentace se využívá termínu „nepřizpůsobiví“). Některé
xenofobní skupiny dále otevřely téma zahraničních dělníků jakožto pachatelů kriminality a dalšího
rizika šíření virové nákazy.
V průběhu koronavirové krize se zintenzivnila kritika Evropské unie a Severoatlantické
aliance. Obě nadnárodní organizace byly viněny z toho, že pandemii nezvládly, resp. podcenily.
S oblibou byly šířeny i lživé konspirace o původu viru, či o tom, že nákaza je šířena záměrně
z tajných mocenských důvodů. Takto byly např. některými politiky na sociálních sítích
prezentovány informace o údajném vývoji koronaviru genetickou manipulací na americké vojenské
základně Fort Detrick. Předseda hnutí SPD prezentoval i názor, že pandemie je v západních zemích
zneužívána k zavedení eutanazie seniorů. Cílem má být podle něj jejich likvidace, jakožto zastánců
tradičních hodnot, a jejich nahrazení agresivní imigrantskou populací.
Xenofobně orientovaní aktivisté, kteří se začali veřejně projevovat v souvislosti s migrační
krizí, vyjadřují podporu současnému režimu v Ruské federaci a opakují sdělení prokremelské
propagandy. Reálně se to projevilo zejména v souvislosti s kauzou odstranění pomníku maršála
Koněva a v souvislosti se záměrem postavit pomník Vlasovcům v pražských Řeporyjích. Třem
pražským politikům byly adresovány agresivní urážky a výhrůžky. Některé z nich se staly
předmětem zájmu Policie ČR.
Pražští politici Zdeněk Hřib, Ondřej Kolář a Pavel Novotný však nebyli jedinými veřejně
činnými osobami, které se staly terčem výhrůžek. Pod záminkou „vlastenectví“ či „obrany
národních hodnot“ se stávají terčem verbálních útoků stále častěji i další lidé, kteří dostali
nálepku „vlastizrádců“, „negrofilů“, „cikánofilů“, „homosexualistů“ apod. Velmi intenzivní kritika
směřovala rovněž na adresu některých médií, zejména České televize. Předseda pražské organizace
SPD vyzval např. k defenestraci vedení této veřejnoprávní instituce.
Ve sledovaném období byly registrovány i dílčí xenofobně motivované incidenty. V lednu
např. došlo k posprejování mešity v Brně výhrůžným protiislámským textem. V souvislosti
s rasovými nepokoji v USA se někteří uživatelé internetu uchylovali k primitivnímu
protičernošskému rasismu.
Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu proti
rozsudku za výroky, ve kterých navrhoval střílet „buzeranty a lesby“ a posílat homosexuály, Romy a
Židy do plynu. Policisté požádali Poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD pro její výroky
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/extremismusvyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx; str. 5 a 6.
3
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na adresu migrantů. Mandátový a imunitní výbor, a posléze i Poslanecká sněmovna, ji však ke
stíhání nevydaly. Okresní soud Plzeň-město začal opět projednávat případ ženy, která napsala na
Facebooku komentář o zapalování autobusů s uprchlíky. V březnu ji za trestný čin podněcování k
nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod vyměřil šestiměsíční trest se
zkušební dobou na jeden rok. Rozsudek je pravomocný. Okresní soud v Přerově začal v červnu
projednávat případ údajného napadení skupiny romských dětí v dubnu 2019 v Lipníku nad Bečvou.
Manželský pár čelí obžalobě z výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo
jiné skupiny osob. Krajský soud v Brně potvrdil pokutu udělenou Českou obchodní inspekcí
provozovateli pizzerie, který na facebookové stránce restaurace uvedl, že „pro imigranty nevaříme,
stopislam.“

1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny
Rok 2020 nezastihl domobranecké skupiny vzniklé v reakci na migrační krizi v dobré
kondici. Zemská domobrana se na konci roku 2019 sama rozpustila, Českoslovenští vojáci v záloze
nevyvíjeli fakticky žádnou činnost.
Národní domobrana nadále procházela vnitřní krizí, kterou způsobily zejména
pokračující spory uvnitř jejího velení. Znepřátelení domobranci ventilovali vzájemné animozity i
prostřednictvím dezinformačních médií.
V lednu se delegace Národní domobrany vypravila do Nitry na shromáždění Slovenských
branců. Představitelé české skupiny na adresu slovenských kolegů uvedli, že sestávají z věkově
mladších aktivistů, kteří zvládají fyzicky náročnější přípravu a více drží při sobě.

1.5. Anarchistické hnutí
Anarchisté se ve sledovaném období ještě více uzavřeli do své subkultury. Vládou nařízená
omezení související s pandemií znemožnila konání jejich veřejných akcí a happeningů.
Tematicky se zaměřili na solidární či pietní aktivity (vyjadřování podpory osobám stíhaným
v kauze Fénix II, ruským kolegům v kauze „Síť“, migrantům na řeckých ostrovech, Kurdům
v regionu Rojava, sexuálním menšinám v Polsku, vzpomínku na antifašistického skinheada Jana
Kučeru), případně komentovali dílčí aktuální otázky.
V březnu se uskutečnil v Hradci Králové jarní sjezd Anarchistické federace. Anarchisté
rovněž reflektovali rasové nepokoje v USA a podpořili hnutí Black Lives Matter.
Na webech spravovaných militantními anarchisty se objevily texty, v kterých byla pandemie
popisována jako příležitost využít oslabení systému k jeho úplnému rozložení. Autoři textů
prezentovali jako zdroj inspirace zahraniční nepokoje, rabování, stávky či vzpoury ve věznicích.
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1.6. Dogmatičtí komunisté
Činnost Komunistického svazu mládeže či Levé perspektivy nadále stagnovala a omezila se
převážně jen na prezentaci ve virtuálním prostoru. Jejich rétoriku však postupně přebírají někteří
dogmatičtí členové Komunistické strany Čech a Moravy (dále jen „KSČM“), kteří dokáží
radikálním názorům zajistit větší publicitu. Dogmatičtí komunisté se v některých tématech potkávají
se zástupci xenofobní scény a dezinformačních médií. Spojuje je zejména kritika Evropské unie,
NATO, „politických neziskovek“ (resp. neziskových organizací, které „rozvracejí stát“ nebo „bojují
proti státnímu zřízení“) a obdiv k současné politice Ruské federace.
Jednoznačně dominujícím tématem se stala kauza odstranění pomníku maršála Koněva a
instalování řeporyjské pamětní desky věnované Vlasovcům. Pro dogmatické komunisty se tyto
události staly jasným důkazem „fašistických tendencí“ a podpory neonacismu v České republice.
Tato tvrzení plně zapadala do příběhu, který o Česku uměle vytvořila prokremelská propaganda.
Dogmatičtí komunisté si připomněli výročí založení samozvaných republik na východě
Ukrajiny. Místopředseda KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci vyvolal zájem
médií tvrzením, že 25. únor 1948 znamenal „konec pokusu o puč pravicových stran ve vládě
Národní fronty.“

1.7. Média šířící nenávistné předsudky
Tzv. dezinformační média dokázala ve sledovaném období v rámci své produkce skloubit
témata, která zaujala téměř celé extremistické či xenofobní spektrum.
Xenofobně laděnému publiku byly určené články namířené proti imigrantům, muslimům a
Romům. Některé weby, např. Aeronet či Pravý prostor, vydávaly i antisemitské články. Inspirací pro
protižidovské texty bývají zahraniční konspirační teorie o „sionistickém spiknutí“, které nezřídka
zpochybňují nebo bagatelizují zločiny holokaustu.
V souvislosti s koronavirovou pandemií produkovala tato média konspirační texty,
které si mnohdy obsahově odporovaly. Na jedné straně se objevovaly články, které existenci viru
zpochybňovaly nebo jeho rizika bagatelizovaly. Pandemie byla líčena jako záminka pro
zamaskování migrace z Turecka na řecké ostrovy či jako tajný nástroj pro omezování osobních
svobod a nastolení „nového světového řádu“. Na straně druhé bylo onemocnění Covid – 19
prezentováno jako extrémně nebezpečné. Objevila se „šokující zjištění“, že se jedná o nebezpečnou
biologickou zbraň vyvinutou v USA, jejími přenašeči měli být migranti. Jednotlivé západní státy,
Evropská unie a NATO byly kritizovány, že opatření proti šíření nemoci nezvládly. Aeronet přišel
s „odhalením“, že na finanční krizi po pandemii plánují vydělat židovští bankéři. Cílem těchto
neustále se opakujících obsahů bylo podkopat důvěru ve státní instituce a výše zmíněné nadnárodní
struktury. Ruská federace a Čína byly naopak prezentovány jako státy, které si s pandemií poradily
velmi efektivně.
Velmi intenzivně a dlouhodobě pak byly pokryty kauzy pomníků Koněva a Vlasovcům.
Tyto články byly často sdíleny na sociálních sítích. V diskuzích pod nimi se objevovaly nenávistné
komentáře a výhrůžky. Autoři článků tyto projevy cíleně eskalovali.

7

Terčem agresivní kritiky se pravidelně stávaly Česká televize, Bezpečnostní informační
služba a také eurokomisařka Věra Jourová, pro její aktivity zaměřené na boj s dezinformacemi.
Vlastenecké noviny, převážně produkující primitivní rasistické obsah, pokračovaly v kritice
„policejních sviní“.
V červnu se pak vítaným tématem pro dezinformační média staly rasové nepokoje ve
Spojených státech. Bylo možné vysledovat tři základní interpretace těchto událostí: 1) černoši
v USA jsou zdrojem kriminality a tvrdý postup policistů je tedy adekvátní, naopak je
diskriminováno bělošské obyvatelstvo; 2) Spojené státy jsou dlouhodobě rasistickou zemí,
diskriminace je zde pevně zakořeněna a úřady proti ní nic nedělají; 3) smrt George Floyda byla
pouze předstíraná, jde o tajnou operaci řízenou ze zákulisí židozednáři či Georgem Sorosem. Autoři
těchto textů tedy dokáží oslovit široké spektrum nenávistně motivovaných skupin.

1.8. Nábožensky motivovaný extremismus
Některé islamistické teroristické organizace vydávaly v době pandemie různorodá prohlášení
pro své stoupence, ve kterých popisovaly vlastní teorie o původu nemoci, včetně informací o tom,
jak se jí bránit či jak ji využít v boji s nepřítelem. Onemocnění Covid-19 bylo vesměs chápáno jako
trest za hříchy či morální zkaženost. Vedlejším efektem pandemie mělo být oslabení Západu.
Některá prohlášení proto vyzývala k tomu, aby byla nastalá situace využita k teroristickým útokům.
V české muslimské komunitě ale nebyla tato vyjádření nijak veřejně reflektována.
Nejvýznamnější událostí ve sledovaném období byl soud s bratry Shehadehovými a
Fátimou (dříve Kristýnou) Hudkovou. Bývalý pražský imám Sámer Shehadeh, který pobýval od
listopadu 2018 ve vazbě, byl Městským soudem v Praze odsouzen za trestné činy účast na
teroristické skupině a financování terorismu k deseti letům vězení. Sámer v listopadu 2016 pomohl
svému bratrovi Omarovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace An-Nusra, později
známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Přes prostředníky rovněž posílal
teroristické organizaci peníze. Jeho bratr Omar byl v nepřítomnosti odsouzen za účast na teroristické
skupině a financování terorismu k 11 letům vězení. Jeho žena Fátima byla, rovněž v nepřítomnosti,
odsouzena za stejné trestné činy k 6 letům vězení. Hudková, která sama sebe označovala za
mudžáhida, svého muže podporovala, cvičila s ním se zbraní a vědomě se podílela jako prostředník
na předávání peněz teroristické organizaci. Sámer Shehadeh uvedl, že rozhodnutí českého soudu pro
něj není podstatné, protože nerozhoduje podle práva šaría. Vrchní soud v Praze trojici posléze výši
trestu potvrdil.
Pražský vrchní soud snížil trest slovenskému konvertitovi k islámu Dominiku
Kobulnickému ze šesti a půl roku na pět let vězení. Odvolací soud potvrdil spáchání trestného činu
založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, ale zrušil
odsouzení za trestný čin obecného ohrožení. Báňský úřad má posoudit, zda se Kobulnický
skladováním chemikálií nedopustil přestupku. Soud šestadvacetiletého Slováka, který byl od konce
roku 2017 ve vazbě, rovněž vyhostil na deset let z České republiky.
Pražské vrchní státní zastupitelství obžalovalo jednu osobu z financování terorismu.
Obžalovaný měl zaslat svému synovi, členovi Islámského státu, do iráckého Mosulu příspěvek ve
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výši 2000 amerických dolarů. Případ byl přidělen pardubické pobočce královéhradeckého krajského
soudu.4

1.9. Další relevantní události související s extremismem a terorismem
Pražští protiextremističtí detektivové předali Vrchnímu státnímu zastupitelství celkem osm
návrhů na podání obžaloby z trestného činu podpora a propagace terorismu. Jednalo se o
případy schvalování teroristického útoku v novozélandském městě Christchurch, schvalování
teroristického útoku na české vojáky v Afghánistánu a schvalování teroristického útoku spáchaného
A. B. Breivikem. Městský soud v Praze už v několika případech rozhodl. Za vylepování letáků a
výroky v online diskusi schvalující teroristické činy v Afghánistánu si J. K. v květnu odnesl půlroční
podmíněný trest. Rozsudek je napaden odvoláním. Dvouletý, 5 resp. tříletý, 6 podmíněný trest byl
udělen za schvalování novozélandského protimuslimského útoku jedné ženě a dvěma mužům.
Pražský městský soud začal rovněž projednávat případ Miroslava Cirnfuse, který měl podle
obžaloby schvalovat teroristický útok norského extremisty. 7
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ M. K., který si podle obžaloby objednával
na tzv. darknetu z USA prudké jedy. Státní zástupce ho vinil z pokusu o teroristický útok
a nedovoleného ozbrojování. Obžalovaný, který pobýval v době soudu ve výkonu trestu odnětí
svobody za únos, tvrdil, že chtěl spáchat sebevraždu. Policie ČR na případu spolupracovala
s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI).
Ve sledovaném období policisté dále dopadli muže, který se vydával za člena organizace
Islámský stát a hrozil teroristickými útoky v Ostravě a okolí. Kvůli jeho výhrůžkám, kdy
požadoval předání jednoho milionu dolarů a zajištění letadla k útěku, bylo evakuováno několik
stovek osob a občané neměli přístup do některých obchodních domů a obchodů. Případ byl policií
překvalifikován na vyhrožování teroristickým trestným činem a převzali ho detektivové Národní
centrály proti organizovanému zločinu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci navrhlo vzetí
obviněného do vazby a Okresní soud v Ostravě mu vyhověl.
Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu pro trestný čin teroristického útoku
na dva muže, kteří se měli zúčastnit bojů na ukrajinském Donbase. Případem Bělorusa se bude
zabývat Městský soud v Praze. Kauzu Čecha Pavla Kafky začal projednávat Krajský soud
v Českých Budějovicích. 8
Na serveru YouTube bylo zveřejněno video s rozhovorem se dvěma Čechy, kteří bojovali na
straně separatistů z východu Ukrajiny. Jiří Urbánek a Pavel Botka uvedli, že jsou ochotni se znovu
zapojit do bojů. Oba bojovníci podle svých slov konvertovali k islámu. Do České republiky se
z obavy z trestního postihu vrátit nechtějí.

Dne 9. července byl čtyřiasedmdesátiletý Iráčan odsouzen k tříletému trestu s podmíněným odkladem na tři
roky. Rozsudek je pravomocný.
5
Dvouletý podmíněný trest ženě posléze nabyl právní moci, státní zástupce i autorka výroku se vzdali práva
na odvolání.
6
Padesátiletý muž se posléze proti tříletému podmíněnému trestu odvolal.
7
Ke konci července 2020 bylo již šest případů podpory a propagace terorismu odsouzeno, pět Městským
soudem v Praze a jeden Krajským soudem v Plzni. Zatím pouze jeden z rozsudků nabyl právní moci.
8
Dne 1. července 2020 byl Pavel Kafka nepravomocně odsouzen ke tříletému trestu odnětí svobody
s pětiletou zkušební dobou pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině.
4
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Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání v neprospěch Erika Eštua
odsouzeného za účast v konfliktu na východě Ukrajiny na straně samozvané Doněcké lidové
republiky. Bývalý voják z povolání byl nejprve pardubickým soudem odsouzen k podmíněnému
trestu za účast na organizované zločinecké skupině. Pražský vrchní soud pak čin překvalifikoval na
službu v cizích ozbrojených silách a výši trestu mu snížil ze tří na dva roky. Vlastní dovolání podal
také Eštu. Případem se bude zabývat Nejvyšší soud.
Omezení spojená s pandemií ovlivnila i letošní motocyklové jízdy Cesty vítězství už
tradičně pořádané klubem Noční vlci. Na území České republiky se jich zúčastnili jen členové
českého oddělení Night Wolves MC Europe a jejich příznivci.
Na konci ledna se jedenatřicetiletý ozbrojený muž dožadoval vpuštění do objektu
Poslanecké sněmovny v Praze. S nožem v ruce ohrožoval policisty ochranné služby. Následně byl
zadržen. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Pražští detektivové muže obvinili z trestného činu násilí
proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci

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. pololetí roku 2020
Počty skutků

Takticko statistická klasifikace
úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 146a)
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§
352)
nebezpečné vyhrožování (§ 353)
poškozování cizí věci (§ 228)
výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§
358)
sprejerství (§ 228/2)
hanobení národa rasy, etnické, jiné
skup. (§ 355)
podněcování k národ. a rasové
nenávisti (§ 356)
podpora a propagace hnutí (§§ 403,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.31.1.
29.2.
31.3.
30.4.
31.5.
30.6.
reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

1

0

3

2

4

3

9

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

3

1

2

1

5

1

7

1

9

2 10

2 15

3

4

3

7

3

9

5 11

6 12

6 16

6

3

1

6

3

9

4 13

7 17

9 18 10

10

404, 405)
CELKOVÝ SOUČET

9

5 20

8 27 11 38 18 46 22 64 28

Počty stíhaných osob

1.1.31.1.
počet

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

1.1.29.2.
počet

1.1.31.3.
počet

1.1.30.4.
počet

1.1.31.5.
počet

1.1.30.6.
počet

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

3

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

2

0

0

1

2

2

2

1

3

4

7

9

10

4

18

29

41

47

52

Za první pololetí roku 2020 je evidováno 64 nenávistně motivovaných trestných činů.
Z toho 28 jich bylo objasněno. Nejčastěji byly v tomto období zastoupeny TČ evidované v taktickostatistické skupině „podpora a propagace hnutí“ (§§ 403, 404, 405) v počtu 18 skutků.
Policie ČR eviduje za první pololetí roku 2020 celkem 52 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 10 osob.

2.2. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. pololetí roku 2020 podle
krajů
Počty skutků
spácháno na území kraje
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský

1.1.-31.1. 1.1.-29.2. 1.1.-31.3. 1.1.-30.4. 1.1.-31.5. 1.1.-30.6.
reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj. reg. obj.
3 1 7 1 11 4 14 4 15 4 20 6
0 0 2 0 3 0 3 0 3 0 5 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
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Ústecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Karlovarský
ČR CELKEM

0
0
0
4
0
0
1
1
0
0
9

0 0
0 0
0 0
4 5
0 3
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
5 20

0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 2 2 5 5
0 0 0 1 0 2 0 3 0
4 5 4 5 4 6 6 9 7
2 3 2 5 4 5 4 5 4
1 1 1 1 1 1 1 2 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 2 1 4 1 3 1
0 1 0 2 1 3 1 4 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1
8 27 11 38 18 46 22 64 28

Počty stíhaných osob

spácháno na území kraje
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Ústecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Karlovarský
ČR CELKEM*

1.1.-31.1. 1.1.-29.2. 1.1.-31.3. 1.1.-30.4. 1.1.-31.5. 1.1.-30.6.
počet
počet
počet
počet
počet
počet
2
2
6
6
6
8
1
2
3
4
4
4
0
1
1
2
2
2
1
1
1
1
3
3
0
1
1
2
2
2
0
0
0
1
2
4
0
1
1
1
2
2
0
0
1
1
3
4
0
9
14
18
18
18
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
2
2
0
0
0
1
1
1
4
18
29
41
47
52

Za první pololetí roku 2020 bylo registrováno nejvíce nenávistně motivovaných skutků
v Praze (20) a dále pak v kraji Moravskoslezském (9). Nejvíce stíhaných osob u nenávistně
motivovaných skutků bylo evidováno v Olomouckém kraji (18) a v Praze (8).
* 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. pololetí roku 2020
35
30
25
20

LEX

15

PEX

10
5
0

LEX
PEX

Shromáždění

Shromáždění Koncerty
23
22
7
12

Koncerty

Ostatní
33
4

Ostatní

Celkem
78
23

Ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 101 akcí organizovaných nebo
s významnou účastí politicky motivovaných extremistů. Z uvedeného počtu jich celkem 78 bylo
spojeno s levicově extremistickým spektrem a celkem 23 pak s pravicovými extremisty.
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