
 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

- trestný čin podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(§ 356)  

- trestný čin apartheidu, segregace nebo diskriminace (§ 401 odst. 1 písm. f))  

- trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402)  

- trestný čin perzekuce obyvatelstva v době ozbrojeného konfliktu (§ 413)  

 

§ 356  

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod  

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, 

náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.  

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.  

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo  

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které 

hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.  

 

§ 401 odst. 1 písm. f  

Útok proti lidskosti  

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu 

obyvatelstvu dopustí  

f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,  

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.  

(2) Příprava je trestná.  

 

§ 402  

Apartheid a diskriminace skupiny lidí 



2 

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní 

segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody 

na pět až dvanáct let.  

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán,  

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních 

podmínek, nebo  

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.  

(3) Příprava je trestná.  

 

§ 403  

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka  

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv 

a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť 

nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.  

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,  

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,  

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo  

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.  

(3) Příprava je trestná. 


