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1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. pololetí roku
2021
1.1. Shrnutí
Extremistická a xenofobní uskupení reagovala v první polovině roku zejména na
protipandemická opatření. Toto téma ztratilo svou dominantní pozici pouze po tiskové konferenci
představitelů vlády ke kauze Vrbětice. Členové a příznivci některých níže zmiňovaných subjektů
měli tendenci tento případ bagatelizovat, případně replikovat tvrzení prokremelské propagandy. Tzv.
„vlastenecká“ uskupení se snažila oslovit voliče před parlamentními volbami a pokoušela se za tím
účelem vytvářet nová spojenectví. Policejní detektivové obvinili členy domobranecké skupiny
Českoslovenští vojáci v záloze za mír, z.s.. Trestním příkazem byl potrestán šéfredaktor
rasistických Vlasteneckých novin. Soudy vynesly další rozsudky v teroristických kauzách, nad
radikálními islamisty i účastníky konfliktu na východě Ukrajiny.

1.2. Pravicoví extremisté
Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní demokracie se dlouhodobě snaží
skloubit tradiční nenávistné výpady proti menšinám s názory prezentovanými dezinformačními
médii a prokremelskými aktivisty. Pokouší se tak oslovit širší spektrum nespokojených občanů,
včetně osob nesouhlasících s protipandemickými opatřeními.
Obě strany ale s touto strategií úspěch příliš nesklízí a noví sympatizanti jim nepřibývají.
Jejich příznivci v současnosti tvoří značně nesourodou směs osob středního až vyššího věku, často
bez dřívější vazby na pravicově extremistické prostředí. Tvrdé neonacistické jádro si přeje, aby
fungovala věkově mladší „nacionalistická avantgarda“, která nebude zpochybňovat tradiční
ideologická dogmata a v ulicích dokáže zformovat ukázněný a vizuálně působivý „černý blok“.
Dělnická strana a Národní demokracie se tematicky věnovaly zejména kritice
protipandemických opatření a očkování proti Covidu-19. Tato otázka přestala být dominantní pouze
po kauze Vrbětice. V ní obě strany přijaly prokremelskou verzi a zpochybnily závěry českých
bezpečnostních složek. Jejich představitelé rovněž vyjádřili solidaritu zadrženým domobrancům
z řad Československých vojáků v záloze za mír (viz kapitola 1.4 Paramilitární a domobranecké
skupiny).
Oba subjekty po opakovaných volebních neúspěších jasně pochopily, že většinovou podporu
pravicových extremistů ztratily a že tvoří pouze malé kamínky ve značně nesourodé mozaice tzv.
„vlasteneckého“ spektra. Proto se jejich představitelé před volbami do Poslanecké sněmovny
zaměřili na vytváření spojenectví s dalšími skupinami. Dělnická strana se nakonec rozhodla podpořit
Volný blok. Národní demokracie oznámila, že bude v parlamentních volbách kandidovat společně se
subjekty Aliance národních sil, Rozumní 1 a Otevřeme Česko – Chcípl Pes 2.

Rozumní Petra Hanniga tuto formaci posléze opustili.
Národní demokracie a Aliance národních sil v červenci oznámily ukončení spolupráce s hnutím Otevřeme Česko.
Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl pes si v červnu změnilo název na „Otevřeme Česko normálnímu životu“.
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Vrchní soud v Praze zamítl odvolání Národní demokracie v případě žaloby na ochranu
pověsti, jíž se tato strana domáhala vyřazení ze zpráv Ministerstva vnitra o extremismu a omluvy.
Členové a příznivci Národní a sociální fronty na rozdíl od dvou výše zmíněných
extremistických stran nevyjadřují sympatie současnému ruskému režimu. Svůj postoj veřejně
prezentovali při jízdě Nočních vlků v Ostravě urážlivým transparentem na adresu současného
ruského prezidenta. V červnu pak aktivisté tohoto uskupení podpořili protest královehradeckých
fotbalových fanoušků reagující na brutální napadení muže romskými mladíky. 3
Obvodní soud pro Prahu 1 začal opět projednávat kauzu představitelů neonacistického
Národního odporu, kteří čelí obžalobě z trestného činu založení, podpora a propagace hnutí
směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Nejvyšší soud vrátil vleklý případ na samotný
začátek, když vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce. Ten nesouhlasil s tím, že stíhaní
aktivisté byli zproštěni obžaloby.
Policisté odložili prověřování vydání knihy Mýtus 6 milionů nakladatelstvím Bodyart Press.
Text Davida L. Loggana je využíván popírači holokaustu. Nejvyšší státní zastupitelství hodlá
iniciovat v této věci u příslušného krajského státního zastupitelství výkon dohledu. 4
Obvodní soud pro Prahu 5 vrátil policistům k došetření kauzu nakladatelství Naše Vojsko,
související s prodejem předmětů s nacistickou tématikou. Pražští detektivové v ní obvinili z podpory
a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví jednoho člověka a
právnickou osobu. Státní zástupce proti rozhodnutí obvodního soudu podal stížnost. Té ale odvolací
soud nevyhověl a potvrdil původní rozhodnutí první instance.
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili čtyři fyzické a dvě
právnické osoby z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
v souvislosti s produkcí nakladatelství Guidemedia. 5
Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka Tábor změnil kvalifikaci a zmírnil tresty
Matoušovi Bulířovi a Pavlovi Kozákovi za umístění protiromských nápisů v areálu Památníku Lety
u Písku. 6
Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, který v případu
napadení muže z Afriky v pražské tramvaji zprostil obžaloby z trestných činů ublížení na zdraví,
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a výtržnictví tři fanoušky Sigmy Olomouc.
Případem se má dále zabývat městský úřad v přestupkovém řízení.
Obvodní soud pro Prahu 1 odsoudil pro trestný čin výtržnictví k desetiměsíčnímu
podmíněnému trestu s pětiletou zkušební dobou neonacistického recidivistu a bývalého chuligána

Kriminalisté agresory zadrželi. Jejich oběť skončila v nemocnici s vážným poraněním hlavy.
Jde o přezkoumání správnosti a zákonnosti postupu dozorového státního zástupce, který s odložením věci policejním
orgánem souhlasil.
5
Tři fyzické osoby a společnost Guidemedia už v minulosti čelily obžalobě v souvislosti s vydáním projevů Adolfa
Hitlera. Nejvyšší soud je nakonec obžaloby zprostil.
6
Okresní soud v Písku původně oba odsoudil za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování
genocidia k dvanáctiměsíčnímu podmíněnému trestu, resp. osmiměsíčnímu podmíněnému trestu, s dvouletou zkušební
dobou. Dle táborského soudu se dopustili trestného činu výtržnictví. Bulíř dostal sedmiměsíční podmíněný trest a Kozák
pětiměsíční podmíněný trest. Oba tresty jsou odložené na zkušební dobu 18 měsíců.
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Sparty Praha Michala Sýkoru, který v roce 2019 při průvodu Prague Pride zapálil duhovou vlajku a
vystřeloval pyrotechniku na účastníky akce. 7 Sýkora se proti rozsudku odvolal.
Krajský soud v Ústí nad Labem vyměřil Jiřímu Jägrovi nepodmíněný trest na sedm a půl
roku za pokus o těžké ublížení na zdraví s nenávistným podtextem. Tento recidivista v roce 2020
před ústeckým hlavním nádražím nejprve rasisticky urážel romskou rodinu, posléze napadl rozbitou
pivní lahví před očima dětí jejich otce. Podle znalců mu mohl způsobit život ohrožující poranění.
Obžalovaný podepsal dohodu o vině a trestu.
Fotbalový klub Slavia Praha podal trestní oznámení na chuligány, kteří se na internetu
prezentovali rasistickým transparentem urážejícím finského hráče klubu Glasgow Rangers. 8

1.3. Projevy předsudečné nenávisti9
V souvislosti se zpřísněnými protipandemickými omezeními částečně a dočasně utichly
výpady proti migrantům, muslimům či tzv. nepřizpůsobivým. Ústředním tématem se stala kritika
vládních opatření proti nemoci Covid 19, včetně očkování. Šířeno bylo velké množství
dezinformací. Někteří politici hovořili o zavádění covidové „totality“ či „apartheidu“. Registrováno
bylo i nošení žlutých šesticípých hvězd s nápisem „neočkovaný“.
Představitelé xenofobně populistických subjektů, včetně hnutí Svoboda a přímá demokracie
a nového uskupení Volný blok (viz dále), šířili nepodložená tvrzení z dezinformačních médií. Často
jimi byla bagatelizována kauza Vrbětice.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že se předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio
Okamura musí omluvit za nepravdivé výroky o europoslancích Zdechovském a Svobodovi z roku
2017, kteří podle něj hlasovali pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů. Zdechovský a
jeho rodina se poté stali terčem výhrůžek a byla jim přidělena policejní ochrana. Okamura se proti
rozsudku odvolal. Vrchní soud v Praze dále pravomocně rozhodl o tom, že se předseda hnutí musí
omluvit za své výroky na adresu webu HlídacíPes.org. Okamura ho označil za „podvodný“. 10
Okresní soud Praha – západ odsoudil asistenta poslance Jaroslava Foldyny Michala Krafta
pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,
kterého se dopustil výroky proti migrantům, k peněžitému trestu 30.000 Kč. V případě nezaplacení
bude muset nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody na 60 dní. Verdikt posléze potvrdil i Městský
soud v Praze.
Dřívější poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný a Marian Bojko
oznámili vytvoření nového uskupení Volný blok 11. Jeho lídr si získal pozornost zejména šířením
dezinformací 12 a ignorováním či obcházením protiepidemických opatření 13. Za iniciování lednové
Dále dostal peněžitý trest ve výši 26.000 Kč.
Vedení klubu, jeho hráči i část fanoušků se od rasismu jednoznačně distancovali.
9
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-oextremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx; str. 5 a 6.
10
Vrchní soud v Praze potvrdil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze.
11
Zpočátku Volný blok - Česká suverenita.
12
Volný např. prohlásil, že disponuje informacemi o údajném plánu na diskreditaci experimentálního léku proti nemoci
Covid-19 Ivermektin, jehož součástí má být vražda několika pacientů. Policisté následně odeslali do Poslanecké
sněmovny žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.
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potyčky v Poslanecké sněmovně ho mandátový a imunitní výbor potrestal pokutou ve výši
měsíčního poslaneckého platu. Pro porušení pravidel mu v červnu společnost Facebook smazala
jeho stránku. Volný se stal pro své kontroverzní aktivity významnou postavou protestů proti vládním
protiepidemickým opatřením. Jeho ambice sjednotit „vlastenecké síly“ pod jeho vedením se ale
nezdařila a u některých, podobně zaměřených subjektů, se setkala s nepochopením. 14
Orgány činné v trestním řízení se ve sledovaném období věnovaly široké škále nenávistných
projevů. Namířené byly zejména proti Romům, muslimům a Židům. Kriminalisté začali vyšetřovat
napadení skupiny gayů na pražské náplavce. Podle obětí na ně útočníci křičeli homofobní urážky.

1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny
V dubnu zadrželi detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu pět osob
z uskupení Českoslovenští vojáci v záloze za mír, z.s. v souvislosti s konfliktem na východě
Ukrajiny. Zadržení byli následně obviněni pro údajné zapojení do bojů či podporování tzv. Doněcké
lidové republiky z trestných činů teroristický útok, účast na teroristické skupině, financování
terorismu či podpora a propagace terorismu. Detektivové zahájili trestní stíhání i jedné právnické
osoby. Obvodní soud pro Prahu 5 poslal tři obviněné na základě návrhu dozorujícího státního
zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze do vazby. Policisté uvedli, že kauza nemá
souvislost s výbuchem muničních skladů ve Vrběticích.
Zadržení členů výše zmíněného uskupení bylo pro extremistickou scénu i dezinformační
média, alespoň dle prvotních reakcí, překvapením. Na rozdíl od kauzy Vrbětice proto bylo
reflektováno s určitým zpožděním. Někteří pravicoví extremisté a dezinformátoři vyjadřovali svým
domobraneckým protějškům solidaritu a odsuzovali „totalitní praktiky“ namířené proti
„vlastencům“.
Představitelé Národní domobrany poslali v reakci na vrbětickou kauzu dopis honorárnímu
konzulovi Ruské federace v Ostravě. Odsoudili v něm protiruské „akce štváčů“ a „pohrobků fašistů,
trockistů a přisluhovačů západních liberálně demokratických struktur globalistů“. Vyjádřili rovněž
přání, že aktéři „aféry“ Vrbětice „dojdou spravedlivého trestu“.

1.5. Anarchistické hnutí
Anarchistické kolektivy opět nedokázaly přijít s myšlenkami, které by dokázaly oslovit
veřejnost. Nadále se věnovaly širokému spektru domácích i zahraničních témat, která však často
vzbuzují zájem pouze u členů této subkultury.
Anarchisté reflektovali ve sledovaném období zejména dopady pandemie. Obviňovali
průmyslníky, finančníky a politické elity z údajně sobeckého přístupu k jejímu řešení, který měl mít
Mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, aby žádosti vyhovělo. Před červnovým shromážděním v Praze proti tzv.
covid pasům šířil Volný nepravdivé zprávy, že policisté proti němu dopředu chystají různé provokace. V Poslanecké
sněmovně pak uvedl, že značná část jeho kolegů je „přiotrávená experimentálním genetickým koktejlem a mohli by
vylučovat agresivní a nebezpečné spike proteiny“.
13
Volný např. vytrvale odmítal nosit ochranu nosu a úst. K nerespektování či obcházení preventivních opatření vyzýval i
své příznivce, včetně účastníků protestních shromáždění.
14
Volný se za účelem sjednocení scény rozhodl organizovat tzv. „vlastenecké kulaté stoly“.
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za následek vyšší počet obětí nemoci. Zároveň se vymezili proti tzv. „popíračům covidu“ či
„antirouškařům“.
Anarchistická federace vyzvala své příznivce k ničení plakátů a billboardů hnutí Přísaha.
Anarchisté jeho předsedovi připisují odpovědnost za aktivity policejních detektivů namířené proti
jejich hnutí.
V prostředí internetu se průběžně objevovaly anarchistické texty propagující násilné přímé
akce, žhářství, či krádeže ve jménu třídního boje „rozzuřených proletářů“. V souvislosti se smrtí
romského muže v Teplicích 15 začala skupina Autonomní akce požadovat zrušení policie.
Okresní soud v Mostu zprostil obžaloby pětici aktivistů v kauze „Fénix 2“ související s tzv.
Sítí revolučních buněk. 16

1.6. Ortodoxní komunisté
Ortodoxní komunisté nadále představovali uzavřenou komunitu, která čerpá inspiraci
převážně z historických událostí, případně z dění v zahraničí. Výrazněji reflektovat současné dění je
přiměla zejména kauza Vrbětice. Ve svých reakcích hájili současný režim v Ruské federaci a
zpochybňovali závěry českých bezpečnostních složek.
Obhájci komunistických dogmat přebrali tvrzení kremelské propagandy, že vinou Západu
došlo ke zintenzivnění konfliktu mezi USA, Evropskou unií a Ruskem. Západ popisují jako morálně
zkažený a potýkající se s nárůstem fašismu. Ruská federace je naopak stylizována do role oběti
válečného štvaní. Tento názor je zejména prezentován v souvislosti s připomínáním nacistických
zločinů během druhé světové války a vojenských zásluh sovětské Rudé armády. Ortodoxní
komunisté často hovoří o dekadenci a fašizaci i v souvislosti se současným režimem na Ukrajině.
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 zamítlo stížnost proti usnesení o zahájení trestního
stíhání Jana Fojtíka 17 pro údajné zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s používáním
střelných zbraní na československých hranicích. Ve stejné kauze Městské státní zastupitelství
v Praze pravomocně ukončilo trestní stíhání bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a
exministra vnitra Vratislava Vajnara. Zamítlo tak stížnost poškozených proti odložení případu. 18
Obvodní soud pro Prahu 1 se věnoval v souvislosti s operací Asanace příslušníkům bývalé
Státní bezpečnosti, kteří čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby. 19 Jaroslav Maryško přijal
dohodu o vině a trestu a soud mu udělil podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na jeden rok.

Dne 19. června zemřel mladý muž romského původu, proti kterému předtím policisté použili donucovací prostředky.
Dle nich se předávkoval drogami a choval se agresivně. Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí se zákrokem policistů.
Příčinou smrti mělo být předávkování drogami.
16
Obžaloba zahrnovala celkem 23 skutků z let 2014 až 2016. U většiny z nich nebylo podle senátu prokázáno, že by se
skutečně staly či že by došlo ke spáchání trestného činu. Soud uznal vinným pouze Lukáše Borla z prokazování se
falešným dokladem a posprejování ruzyňské věznice. Od potrestání upustil, protože od spáchání skutků uplynula doba
šesti let, škoda pak nepřesáhla tři tisíce korun. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal.
17 Bývalý člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
18 Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 už dříve jejich stíhání zastavilo, protože znalecké posudky u nich prokázaly
duševní chorobu. Třetí obviněný, někdejší generální tajemník Komunistické strany Československa Milouš Jakeš,
v červenci 2020 zemřel.
19 V rámci této operace se příslušníci Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech minulého století snažili prostřednictvím trvalé
šikany donutit některé odpůrce režimu k opuštění Československa.
15
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V kauze Karla Vykypěla, Milana Kopince a Vladimíra Novotného soud přerušil hlavní líčení, když
předsedkyně senátu rozhodla o své podjatosti.

1.7. Média šířící nenávistné předsudky
Dezinformační média v celém prvním pololetí šířila nepodložené zprávy o onemocnění
Covid-19 a protipandemických opatřeních. Nezřídka vycházela z konspirační teorie o tzv. „Velkém
resetu“. 20 Tyto nesmyslné a zdraví ohrožující informace se staly vítaným zdrojem inspirace pro
extremisty a další xenofobní politiky a aktivisty. 21
Obrovským impulsem se pro tato média stala kauza Vrbětice. Prakticky okamžitě zahltila
online prostředí sérií článků, které svým vyzněním kopírovaly prokremelskou propagandu. 22
Po intenzivní reakci na Vrbětice a rozvolňování protipandemických opatření zesílila opět
protimigrantská rétorika.
Setrvale se objevovaly texty namířené proti Evropské unii a NATO, popisující „dekadenci
Západu“, „podporu fašismu“ a „štvaní proti Ruské federaci“.
Registrovány byly rovněž antisemitské texty vycházející z konspiračních teorií.
Velmi agresivní reakce pak vyvolávaly snahy zbavit dezinformační média anonymity,
finančních příjmů a činit je odpovědnými za produkované obsahy. Terčem výpadů se, kromě
novinářů, fact-checkingových subjektů či komerčních platforem, staly systémové protidezinformační aktivity české eurokomisařky Věry Jourové.
Okresní soud v Ostravě potrestal trestním příkazem Radka Veličku v souvislosti se
zveřejněním nenávistných článků ve Vlasteneckých novinách.

1.8. Nábožensky motivovaný extremismus
V České republice nebyla ve sledovaném období registrována přímá hrozba nábožensky
motivovaného útoku.
V souvislosti s děním v Afghánistánu čelí setrvalému bezpečnostnímu riziku personál české
ambasády v Kábulu.
Bývalý pražský imám Samer Shehadeh uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu
v případě jeho druhého trestního stíhání. Přiznal se, že v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal
s představiteli teroristické organizace Džabhat an-Nusrá li-Ahli aš-Šám (Fronta podpory pro lid
Teorie „Velkého resetu“ či „Velkého restartu“ zpochybňuje existenci pandemie. Má se údajně jednat o tajnou operaci
s cílem ovládnout společnost a omezit práva jednotlivců. Cílem očkování má být umělé snižování populace. Očkování
má způsobovat neplodnost či přímo smrt. Osoby, které odmítají užití vakcíny, mají být znevýhodňovány, šikanovány či
přímo zavírány do „koncentračních táborů“.
21
S oblibou s nimi pracoval např. poslanec Lubomír Volný. Některá dezinformační média pak na oplátku referovala o
jeho kontroverzních aktivitách.
22
Více informací o reakci na Vrbětickou kauzu lze nalézt na twitterovém účtu Centra proti terorismu a hybridním
hrozbám: https://twitter.com/CTHH_MV/status/1390215407173308417.
20

8

Levanty), později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Těm předal peníze
vybrané v muslimských komunitách v Česku a na Slovensku na léčbu zraněných bojovníků. Pro
zrakový hendikep mu bylo doporučeno, aby se místo zapojení do bojů věnoval verbování nových
bojovníků a získávání finančních prostředků. Shehadehovi se podařilo přesvědčit Mohameda
Hassana Hamida Hilala, Súdánce žijícího na Slovensku, aby se zapojil do bojů v Sýrii. Bývalý imám
mu poskytl peníze a zajistil mu potřebné kontakty a informace. Hilal se skutečně do Sýrie v roce
2016 dostal, v následujícím roce byl v boji zabit. Původní, desetiletý, trest za účast na teroristické
skupině a financování terorismu, se tak Shehadehovi prodloužil o čtyři a půl roku. Sámerův bratr
Omar, odsouzený k jedenáctiletému trestu odnětí svobody za stejné teroristické trestné činy, byl
nadále stíhán jako uprchlý. Omarův advokát neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, jeho trest je
tedy pravomocný.
Městský soud v Praze odsoudil k 15 letům odnětí svobody Wathega Mohammeda Jousifa
Al Sammarraie pro trestné činy teroristický útok a účast na teroristické skupině. Šestadvacetiletý
Iráčan, který se v minulosti usadil v České republice, je stíhán jako uprchlý. V roce 2015 se měl
podle rozsudku zúčastnit bojů v Iráku na straně tzv. Islámského státu. Poté, co byl zraněn, se zapojil
do propagandistické činnosti této teroristické organizace. Rozsudek není pravomocný, je napaden
odvoláním obhájce. 23
Okresní soud v Lounech vyhověl žádosti Jana Silovského o podmínečné propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný čin podpory a propagace terorismu. Muži z Plzeňska, který se chtěl
připojit k Islámskému státu, stanovil třiapůlletou zkušební dobu s dohledem probační a mediační
služby. Po dobu jednoho roku se musí v určitém čase zdržovat jen v místě bydliště. Bude
monitorován elektronickým náramkem. Musí si najít zaměstnání. Rozhodnutí o propuštění muže,
který už opustil islámskou víru, podpořily psychologické a psychiatrické znalecké posudky.
Z vyměřeného šestiletého trestu strávil Silovský ve vězení čtyři roky.
Slovenský konvertita k islámu Dominik Kobulnický, odsouzený k pěti letům odnětí svobody
za trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,
podal ústavní stížnost. Ústavní soudci ji ale označili za neopodstatněnou.
V květnu na propalestinské demonstraci před budovou izraelské ambasády v Praze měly dvě
děti na hlavě čelenky s nápisem al-Kassám, označujícím ozbrojené křídlo hnutí Hamás. Případem se
začali zabývat pražští kriminalisté.

1.9. Další relevantní události související s extremismem a terorismem
České soudy nadále řešily případy osob, které se zúčastnily konfliktu na východě
Ukrajiny na straně separatistů. Městský soud v Praze odsoudil Martina Kantora pro teroristický
útok ve prospěch organizované zločinecké skupiny a účast na teroristické skupině k dvacetiletému
vězení. Rozsudek není pravomocný. Kantor je stíhán jako uprchlý a není známo, kde pobývá.
Krajský soud začal projednávat případ Lukáše Nováčka, který čelí obžalobě z teroristického útoku a
účasti na organizované zločinecké skupině. Nejvyšší soud odmítl dovolání Pavla Kafky. 24

Krajský soud v Pardubicích již dříve odsoudil jeho otce Mohammeda Yousefa k podmíněnému trestu za financování
terorismu. Svému synovi poslal do iráckého Mosulu částku 2.000 amerických dolarů.
24 Vrchní soud v Praze ho odsoudil ke třem letům vězení za trestné činy účast na organizované zločinecké skupině a
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.
23
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Soudy se i nadále věnovaly případům podpory a propagace terorismu v souvislosti se
schvalováním útoku v novozélandském městě Christchurch, resp. se schvalováním útoku proti
českým vojákům v Afghánistánu. Krajský soud v Plzni udělil pro schvalování zločinu na Novém
Zélandu na základě dohody o vině a trestu dva podmíněné tresty. 25 Vrchní soud v Olomouci zmírnil
v obdobném případu rozsudek Krajského soudu v Brně nad B. Č. z původních šesti let vězení na
tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu čtyř let. Krajský soud v Ostravě využil dohody o vině
a trestu u slovenského občana M. L. 26 Tříměsíční podmíněný trest s osmnáctiměsíční zkušební
dobou byl udělen Krajským soudem v Plzni A. D. za schvalování útoku v Afghánistánu. Soudce
skutek kvalifikoval jako schvalování trestného činu. Rozsudek není pravomocný, je napaden
odvoláním.
Pokračoval trend vyhrožování osobám, jimž byla přisuzována odpovědnost za omezení
spojená s protiepidemickými opatření. Těmto případům i případům vyhrožování politikům a
jejich blízkým pro jejich aktivity a názory věnují policisté zvýšenou pozornost.
Okresní státní zastupitelství pro Prahu 6 podalo obžalobu pro vyhrožování s cílem působit na
úřední osobu proti muži, který psal na Facebooku výhrůžné vzkazy na adresu starosty Městské části
Praha 6 Ondřeje Koláře. 27
Obvodní soud pro Prahu 1 odsoudil pro trestné činy vyhrožování s cílem působit na orgán
veřejné moci a násilí proti úřední osobě k ročnímu podmíněnému trestu odnětí svobody s tříletou
zkušební dobou muže, který se v lednu 2020 dožadoval vpuštění do objektu Poslanecké sněmovny a
s nožem v ruce ohrožoval policisty ochranné služby. 28
Soudní dohru měly výtržnosti na pražském Staroměstském náměstí z října 2020, ve kterých
hráli významnou roli i hooligans a militatní neonacisté. Obvodní soud pro Prahu 1 udělil už i
podmíněné a peněžité tresty, zpravidla pro trestné činy násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Využit
byl i trest zákazu pobytu v hlavním městě. 29
Nadále platil 1. stupeň ohrožení terorismem.
Tradiční jízdy motocyklového klubu Noční vlci k výročí konce druhé světové války se
v Česku zúčastnilo jen několik jednotlivců. Členové vedení tohoto klubu si událost připomněli
v Ruské federaci. 30

Oba muži dostali dvouapůlletý trest s tříletou zkušební dobou. M. R. musí zaplatit částku 10.000 Kč a M. T. 20.000
Kč na pomoc obětem trestné činnosti.
26 M. L. dostal tříletý podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou.
27 Jednalo se o výhrůžky v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva.
28 Rozsudek potvrdil Městský soud v Praze, a je tedy pravomocný.
29 Soud v Bratislavě udělil pětiletý trest vězení Čechovi za házení kamenů na policisty na obdobném shromáždění
konaném v říjnu 2020 ve slovenském hlavním městě. Vysoký trest souvisí s tím, že se ho pachatel dopustil v době
nouzového stavu.
30 Tradiční „Cesta vítězství“ na trase Moskva – Berlín byla kvůli protipandemickým opatřením zrušena. Byla nahrazena
akcí na trase Petrohrad – Moskva. Mimo území Ruské federace se konala jízda jen v České republice. Zde se jí
zúčastnili pouze čeští jezdci.
25
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2. Statistiky
2.1. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. pololetí roku 2021
Počty skutků

období
1.1.-30.6.2021
Takticko statistická klasifikace
registrováno objasněno
úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a)
0
0
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§ 352)
14
9
nebezpečné vyhrožování (§ 353)
6
3
poškozování cizí věci (§ 228)
0
0
výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§ 358)
0
0
sprejerství (§ 228/2)
6
0
hanobení národa rasy, etnické, jiné skup. (§ 355)
14
4
podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356)
21
10
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404, 405)
0
0
CELKOVÝ SOUČET
61
26
Počty stíhaných osob

období
1.1.-30.6.2021
počet
úmyslné ublížení na zdraví (§ 145 - 146a)
0
nás. a vyhr. proti sk. obyv. a jednotl. (§ 352)
9
nebezpečné vyhrožování (§ 353)
3
poškozování cizí věci (§ 228)
0
výtržnictví na sport. a veřej. akcích (§ 358)
0
sprejerství (§ 228/2)
0
hanobení národa rasy, etnické, jiné skup. (§ 355)
4
podněcování k národ. a rasové nenávisti (§ 356)
10
podpora a propagace hnutí (§§ 403, 404, 405)
0
CELKOVÝ POČET
55
Takticko statistická klasifikace

Za první pololetí roku 2021 je evidováno 61 nenávistně motivovaných trestných činů.
Z toho 26 jich bylo objasněno. Nejčastěji byl v tomto období zastoupen TČ podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v počtu 21 skutků.
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Policie ČR eviduje za první pololetí roku 2021 celkem 55 stíhaných osob u nenávistně
motivovaných skutků. Nejčastěji se jednalo o TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod v počtu 10 osob.
Počty skutků podle obětí (objektu napadení)
období
1.1.-30.6.2021
Skupina
registrováno objasněno
Židé
26
9
Romové
13
5
Muslimové
3
2
LGBT+
2
1
Nestátní neziskové organizace a ochránci lid. práv
5
2

2.2. Nenávistně motivovaná kriminalita v 1. pololetí roku 2021 podle
krajů
Počty skutků

období
1.1.-30.6.2021
spácháno na území kraje
registrováno objasněno
Hl. m. Praha
31
9
Středočeský
2
1
Jihočeský
4
2
Plzeňský
0
0
Ústecký
6
3
Královéhradecký
1
1
Jihomoravský
7
4
Moravskoslezský
8
6
Olomoucký
0
0
Zlínský
0
0
Vysočina
0
0
Pardubický
0
0
Liberecký
2
0
Karlovarský
0
0
ČR CELKEM
61
26
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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

období
1.1.-30.6.2021
počet
19
2
2
1
9
1
7
10
5
0
0
0
0
0
55

Za první pololetí roku 2021 bylo registrováno nejvíce nenávistně motivovaných skutků
v Praze (31) a dále pak v kraji Moravskoslezském (8). Nejvíce stíhaných osob u nenávistně
motivovaných skutků bylo evidováno v Praze (19) a v Moravskoslezském kraji (10).
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