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Zvůle vůči menšině

„…Historie přitom ukazuje, i na příkladu německého 
nacionálního socialismu, že vůle většiny 
představující zvůli vůči menšině se nakonec 
obrací proti všem.“ 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. Pst 
1/2009



Obecný pohled

 „Trestní právo platí i na internetu“

 Počet rozhodnutí soudů stoupá - Frekvence 
nenávistných výroků v online prostředí je stále 
vysoká

 Chybí přesná a úplná data

 Politici v roli pachatelů i obětí

 Postavení poškozených a těch, kdo vystupují 
na jejich obranu



„Jednoduché“ – „Složité“

 Až 28 případů (cca 60 %) skončilo bez napadení
opravními prostředky

 Složitější případy: 

 různé náhledy na kontext, 

 výroky hraniční z hlediska intenzity projevované nenávisti, 
rozdílné vyhodnocování četnosti nenávistných projevů u 
jednoho pachatele

 příspěvek ke společenské diskusi

 ztotožnění profilu s pachatelem



Kritéria, hranice

- celkový kontext

- ve světle zřejmých intencí a motivací, 

- v jejich skutečném smyslu a významu, 

- s přihlédnutím k poznatkům o osobě, „profilu“, 
veřejném působení, poměrech obžalované osoby

- s ohledem na konkrétní povahu a intenzitu, 
vážnost, četnost aktů zášti a nenávisti rasového 
typu…“ 

5 To 219/2018 Městský soud v Praze



Oběť

- „Je třeba zkoumat, nakolik je takové sdělení na tzv. 
facebookovém profilu odlišné kupříkladu od pomalování 
výlohy obchodníka náležejícího k jiné společenské 
menšině.“ 

- „Hrozivé historické zkušenosti se stigmatizací 
společenských menšin se … by měly nalézt svůj odraz i v 
hlubším zkoumání pochopení újmy jejich 
adresátů, kterým jsou takové útoky adresovány.“ 

- „Soudy tak musí vždy zkoumat, jak se jednotlivý útok 
projeví v individuální sféře konkrétního jedince (např. v 
důsledku jeho ohrožení, obav, poškození dobrého 
jména apod.)“

III. ÚS 3439/17 ze dne 2. 4. 2019



Do budoucna

- Potřeba úplných a přesných dat 

- Doplnit a sledovat celou škálu rozhodnutí:
- Trestní

- Rozhodnutí na úrovni státního zastupitelství 

- Přestupky

- Postavení oběti

- Výzkumy o vlivu internetové nenávisti na násilí v 
reálném světě


