
  
1 NZO 5070/2020 – 29 

 

 
Nejvyšší soud 
 
prostřednictvím 
 
Okresního soudu 
v Ústí nad Orlicí 
 
ke sp. zn. 2 T 45/2020  
 

 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněného 

prap. P. H., nar. ***, příslušníka Policie ČR, bytem ***, 
 

dovolání 
 

proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 
22. 7. 2020 sp. zn. 14 To 138/2020, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního 
řádu jako nedůvodná zamítnuta stížnost státního zástupce Krajského státního 
zastupitelství v Hradci Králové podaná proti usnesení Okresního soudu v Ústí  
nad Orlicí ze dne 20. 4. 2020 sp. zn. 2 T 45/2020, kterým bylo podle § 314c odst. 1  
písm. a), § 188 odst. 1 písm. b) a § 171 odst. 1 trestního řádu rozhodnuto  
o postoupení věci k projednání a rozhodnutí Policii České republiky, Krajskému 
ředitelství policie P. kraje, 
 
a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu s odkazem  
na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. f) a g) trestního řádu, neboť 
napadeným usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku 
proti usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. d) trestního řádu, přestože v řízení 
mu předcházejícím bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, aniž byly 
splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a toto rozhodnutí spočívalo na nesprávném 
právním posouzení skutku. 
 

Odůvodnění: 
 

1. Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 20. 4. 2020 sp. zn. 
2 T 45/2020 byla podle § 314c odst. 1 písm. a), § 188 odst. 1 písm. b) a § 171 odst. 1 
trestního řádu trestní věc obviněného prap. P. H. stíhaného pro skutek, v němž byl 
podanou obžalobou spatřován jednak přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo 
jiné skupiny osob dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, 
jednak přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo  
k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, 
postoupena k projednání a rozhodnutí Policii České republiky, Krajskému ředitelství 
policie P. kraje. Uvedených přečinů se měl podle podané obžaloby obviněný dopustit 
tím, že 
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 „nejméně v době od 29. 7. 2017 do 31. 5. 2018 veřejně hanobil muslimy, jakož 
i veřejně podněcoval k nenávisti k islámu, a to tak, že veřejně přístupnou 
počítačovou sítí, kde na sociální síti facebook.com na svém osobním profilu  
pod jménem P. H., na internetové adrese www.facebook.com/P.H.56, uveřejnil 
hanobící a nenávistné příspěvky: 
 
- dne 29. 7. 2017 sdílel článek (video) s nadpisem "Tak se fotil kalendář Pirelli 2018. 
Zve do Alenčiny Říše divů - iDNES.cz" s vlastním textem ve znění "Nemám nic proti 
černochům ale tady je naprosto jasný úmysl = rasismus naruby a útok na bílou 
klientelu. Takže Pirelli? NE. Jedině naše Pneu Vraník a ten je taky černej. Černošky, 
asiatky, latinos mě nikdy nebraly a rasa jako taková nehraje roli. Podstatou problému 
je nepřizpůsobivá parazitická entita – muslimský migrant ohrožující základy naší 
civilizace. Opakuji se: Islám nemá NIC společného s rasou. Je jako rakovina = 
nevybírá si ani rasu, ani pohlaví. Parazituje na jakékoliv lidské bytosti, bují v jakékoliv 
společnosti, která se mu poddá.",  
 
- dne 5. 8. 2017 sdílel článek s nadpisem "Trest za transparent připomínající 
Varšavské povstání? Legia Varšava čelí vyšetřování UEFA", k němuž přidal 
komentář "Takže jaksi se už nemůže připomenout, jak nás Němci před 73 lety 
obohatili! Stejně jako se nás zavlečením muslimské naprosto nekompaktibilní 
parazitické verbeže snaží obohatit teď! Jaký je rozdíl mezi potlačováním dějin 
a omezováním svobody projevu to..." dále "Fuck Islam…" a také uvedeno „....A chtěl 
bych ty dredatý chcípáky vidět jak by se těmto stvůrám bránili." 
 
- dne 26. 2. 2018 sdílel článek s nadpisem "Beznaděj, mráz a svědectví o krutosti 
islamistů. Krizový reportér Filip Horký mluvil s uprchlíky na hranicích EU - Seznam 
Zprávy" k němuž přidal komentář "Další srdceryvná častuška na téma "ubohých 
uprchlíků". Filip Horký narodit se v letech padesátých by velmi dobře interpretoval 
teze jakéhokoliv režimu. Neexistuje NIC podlejšího, zákeřnějšího, veskrze 
odpudivého než muslimský Arab z blízkého východu či Afriky…",  
 
- ze dne 24. 4. 2018 uveřejnil příspěvek ve znění: „Takže žádnej muslim  
ale Minaasian, který seděl v radikalizované dodávce. Nový výraz superkorektní 
novinářské žumpy pro obyvatele. Pro vysvětlení minaasien je obyvatel 
https://en.wikipedia.org./wiki/Mina,_Saudi_Arabia. Takže místo toho aby napsali  
že to byl arabský muslim ze Saudské Arábie tak holt tu máme Minaasien… Fuck  
of Islam. Tak ještě dodatek https://en.wikipedia.org./wiki/MENA ono ta novinářská 
polovzdělaná partička buď nezná rozdíl mezi I a E ale i obyvatel Maghrebu je trefa  
do černého. Je to jedno všechno ZLO jde za nesnášenlivou ideologií maskovanou 
jako náboženství", 
 
- dne 31. 5. 2018 sdílel článek (video) s nadpisem Husa na provázku se oběsila 
během znásilňování muslimské ženy Ježíšem! Nuda v Brně? To asi ne,  
ale nuda-pl...", k němuž přidal komentář "A co tohle? Kde je hranice co si necháme 
líbit od muslimské lůzy? Naši víru hanobit lze. V momentu kdy někdo nazve stav věcí 
islamizace Evropy pravými jmény je stíhán jako rasista a xenofob. Xenofob  
ano, každý organismus pokud chce přežít je xenofobní! Rasista ani omylem. 
Rakovina stejně jako islám prochází napříč všemi rasami a národy. Je to NEMOC." 
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2. Proti tomuto usnesení podal státní zástupce Krajského státního zastupitelství 
v Hradci Králové stížnost. O takto podané stížnosti rozhodl Krajský soud v Hradci 
Králové – pobočka v Pardubicích nyní napadeným usnesením ze dne 22. 7. 2020 
sp. zn. 14 To 138/2020 tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl 
jako nedůvodnou. 

3. V odůvodnění svého usnesení dospěl krajský soud k závěru, že předmětné výroky 
jsou výroky jedné osoby, tyto hodnotí jako extrémní, expresivní, vulgární  
a často demagogické, nicméně nespatřuje v nich naplnění znaků přečinu 
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
dle § 356 trestního zákoníku, když ze strany obviněného se jednalo  
o nekompromisní, panickou, extrémní a značně vulgární reakci osoby, která  
své radikální postoje vyjadřuje jako způsob své obrany proti určité subjektivně 
vnímané hrozbě. Tato vyjádření nemají kvalitu podnítit přímo nenávist k určitým 
osobám. Pokud jde o druhý zažalovaný přečin dle § 355 trestního zákoníku, pak  
dle názoru krajského soudu mají určitý potenciál naplnit znaky tohoto přečinu výroky  
ze dnů 5. 8. 2017, 24. 4. 2018 a především z 26. 2. 2018. Krajský soud se však 
domníval, že u těchto dílčích útoků je namístě aplikovat § 12 odst. 2 trestního 
zákoníku, a to s ohledem na menší četnost těchto urážlivých výroků a jejich 
ojedinělost. K osobě obviněného stížnostní soud zastává názor, že se jedná  
o islamofoba, který projevuje své negativní názory na muslimy, jejich migraci  
do Evropy a jím očekávané negativní důsledky. Takovéto vyjadřování nebudí důvěru, 
že obviněný bude službu vykonávat bez ovlivnění svými xenofobními postoji.  
Tyto skutečnosti však podle krajského soudu bude muset hodnotit orgán nadaný 
k tomu pravomocí, kterým v daném případě není soud. 

4. S uvedenými právními závěry soudů obou stupňů ohledně posouzení žalovaného 
jednání obviněného pouze jako kázeňského přestupku se však nelze v plném 
rozsahu ztotožnit. 

5. Částečně lze akceptovat závěr krajského soudu v tom směru, že žalovaným 
jednáním nebyla naplněna skutková podstata přečinu podněcování k nenávisti vůči 
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1, 3 písm. a) 
trestního zákoníku. Při důsledném vyhodnocení povahy těchto útoků,  
a to jak každého jednotlivě, tak i všech ve vzájemných souvislostech, lze konstatovat,  
že se sice jedná o výroky, které hanobí a urážejí vyznavače islámské víry jako 
skupinu, avšak jejich podstatou není snaha o přímé a bezprostřední vzbuzení 
nenávisti u dalších osob vůči této skupině, příp. nabádání ostatních k omezování 
práv této skupiny. Lze souhlasit i s tím závěrem krajského soudu, že vzhledem 
k povrchnosti obviněným vyjádřených myšlenek nejsou tyto způsobilé k přímému 
podnícení dalších osob. Všechna jednání mající hanobící povahu nelze bez dalšího 
zároveň podřadit pod skutkovou podstatu přečinu dle § 356 trestního zákoníku 
s argumentem, že s hanobením pachatel zároveň nepřímo páchá podněcování 
k nenávisti. Zákonodárce zvláštní úpravou těchto skutkových podstat zjevně 
předpokládal, že jednání spočívající v hanobení ve smyslu § 355 trestního zákoníku 
a jednání spočívající v podněcování k nenávisti ve smyslu § 356 trestního zákoníku 
bude kvalitativně odlišné. U podněcování k nenávisti ve smyslu § 356 trestního 
zákoníku se typicky objevují přímé výzvy k násilí či odkazy na historické události, 
které souvisely s porušováním práv a státem užívaným násilím vůči určitým 
skupinám (např. nacistické Německo apod.). Toto rozlišení je zjevné i z judikatury 
Nejvyššího soudu (např. viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020 sp. zn. 
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7 Tdo 415/2020 vs. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020 sp. zn. 
8 Tdo 81/2020). Lze se tak ztotožnit se závěry krajského soudu, že jednání 
obviněného skutkovou podstatu přečinu dle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního 
zákoníku nenaplňuje. 

6. Naopak za nesprávné lze označit závěry odvolacího soudu ve vztahu k naplnění 
skutkové podstaty přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob  
dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku a zejména jeho závěr  
o nutnosti aplikace § 12 odst. 2 trestního zákoníku.  

7. Přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 odst. 1 
písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku v souvislosti s žalovaným jednáním 
spáchá ten, kdo veřejně hanobí skupinu osob pro jejich vyznání, a to veřejně 
přístupnou počítačovou sítí.  

8. Vyznáním je dle teorie aktivní, ale i pasivní vztah k určitému konkrétnímu 
náboženství jako všeobecné teorii a výkladu světa podávanému určitou církví. 
Hanobením se rozumí subjektivní, hrubě urážlivý projev směřující ke znevážení 
některého vyznání. Může se projevovat v jakékoli formě a spadá sem i nadávka. 
Nezáleží na tom, jaký měl hanobící projev na veřejnosti ohlas (viz stanovisko 
trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2006 sp. zn. Tpjn 302/2005). 
Veřejně přístupnou počítačovou sítí se rozumí propojení většího počtu počítačů  
do sítě umožňující dálkové šíření a předávání informací. 

9. Při subsumpci rozhodných skutkových okolností v dané věci pod shora uvedený 
teoreticky popsaný přečin, je zjevné, že všechny shora uvedené znaky skutkové 
podstaty předmětného přečinu byly naplněny. Jednak všechny útoky byly spáchány 
vůči osobám vyznávajícím islám, jakožto v České republice uznávanému 
náboženství, jednak měly všechny výroky obviněného hanobící povahu, jak bude 
dále rozvedeno. Zároveň byly všechny útoky spáchány prostřednictvím veřejné 
počítačové sítě, konkrétně sítě Internet a v rámci něj působící sociální sítě Facebook, 
přičemž obviněný měl svůj profil nastaven jako veřejný.  

10. Nelze akceptovat selekci provedenou krajským soudem ohledně výroků ze dne 
29. 7. 2017 a 31. 5. 2018, které dle názoru krajského soudu nenaplňují skutkovou 
podstatu přečinu, jelikož se týkají užší skupiny osob, a to nelegálních migrantů. 
Rovněž tyto výroky zjevně představují útok na vyznavače islámu, jelikož přirovnávají 
islám k rakovině a hovoří o muslimských migrantech jako o nepřizpůsobivé 
parazitické entitě. I v případě útoků ze dnů 5. 8. 2017, 26. 2. 2018 a 24. 4. 2018  
se jednoznačně jedná o útoky spadající pod skutkovou podstatu uvedeného přečinu, 
jelikož opětovně hanobí vyznavače islámu tím, že jsou přirovnáváni k nekompatibilní 
parazitické verbeži, resp. stvůrám, a jsou jim přisuzovány negativní vlastnosti 
(neexistuje nic podlejšího než muslimský Arab...), dále dva ze svých příspěvků 
obviněný doprovází vulgárním slovním spojením „Fuck Islam“, resp. „Fuck of Islam.“ 
Jde zřetelně o výroky značně dehonestující, urážlivé a nenávistné, přičemž 
obsahově směřují vůči určité skupině osob právě pro její muslimské vyznání. 
Všechny uvedené výroky jak samostatně, tak i s přihlédnutím k jejich souhrnu, tedy 
naplňují skutkovou podstatu přečinu dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) 
trestního zákoníku. 
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11. Zároveň v případě jednání obviněného nelze dovodit podmínky aplikace zásady 
subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku s odkazem  
na jeho údajně nízkou společenskou škodlivost. 

12. Ze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2012  
k výkladu ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku, se mimo jiné podává,  
že společenská škodlivost není zákonným znakem trestného činu, neboť má význam 
jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe  
ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku. Společenskou škodlivost nelze řešit  
v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném případě  
u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné  
ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2 
trestního zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty 
trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který  
s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu 
nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu,  
že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně  
se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Dle § 39 odst. 2 trestního 
zákoníku jsou povaha a závažnost trestného činu určovány zejména významem 
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho 
následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho 
zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Tyto okolnosti je nezbytné hodnotit 
jak jednotlivě, tak i ve vzájemné souvislosti, aniž by byly některé přeceňovány  
nebo naopak podceňovány.  

13. Dále je třeba zdůraznit, že zákonodárce zpravidla za formálně protiprávní 
prohlašuje to, co se mu jeví materiálně jako bezpráví, čili to, co se mu jeví jako 
společensky škodlivé. K tomu srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne  
19. 1. 2011 sp. zn. 5 Tdo 17/2011. Opačný závěr v podobě využití zásady 
subsidiarity trestní represe na základě konstatování nedostatečné společenské 
škodlivosti činu lze učinit jen v případech, v nichž se posuzovaný případ s ohledem 
na konkrétní zjištěné skutečnosti vymyká běžně se vyskytujícím trestným činům dané 
právní kvalifikace. V takovém případě je pak nezbytné, aby se soud vždy konkrétně 
zabýval nejen skutečnostmi svědčícími pro závěr, že se o trestný čin nejedná,  
ale i okolnostmi, které by mohly svědčit proti tomuto závěru, a tyto musí vždy 
odpovědně a ve vzájemných souvislostech zhodnotit a takové zhodnocení musí 
pojmout i do odůvodnění svého rozhodnutí. 

14. Lze tedy shrnout, že konkrétní společenskou škodlivost je třeba řešit v každém 
takovém posuzovaném případě přísně individuálně především:  

a) s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým okolnostem podřaditelným  
pod jednotlivé znaky skutkové podstaty spáchaného trestného činu, ale i  

b) posouzením okolností s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených  
v § 39 odst. 2 trestního zákoníku, dále pak  

c) s přihlédnutím k trestní sazbě zvažovaného trestného činu, která vždy 
vyjadřuje typovou společenskou škodlivost takového trestného činu,  
a následné 

d) uvážení, zda nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 
předpisu.  
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15. Při zvážení shora popsaných hledisek jako předpokladů pro postup dle § 12 
odst. 2 trestního zákoníku, ve vztahu ke všem individuálním skutkovým okolnostem 
předkládané věci je zřejmé, že podmínky pro uvedený postup naplněny nebyly. 
Oproti závěru krajského soudu je třeba mít za to, jak je výše rozvedeno,  
že skutkovou podstatu přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 
osob dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku naplnily všechny 
žalované výroky obviněného. Chráněným zájmem je v dané věci zájem na ničím 
nerušeném soužití občanů a jeho ochraně proti veřejnému hanobení, čímž je dále 
poskytována ochrana proti zákazu diskriminace, tedy rovnosti lidí bez ohledu  
na národnost, jazyk, etnickou skupinu, rasu, politické přesvědčení a náboženství 
(srov. čl. 3 odst. 1 Listiny). Uvedený zájem přitom odpovídá i mezinárodním 
závazkům České republiky (viz Úmluva o odstranění všech forem rasové 
diskriminace). Skutečnost, že tento zájem byl vulgárními a xenofobními  
a dehonestujícími výroky obviněného výrazně narušen, lze považovat za nespornou.  

16. Co se týká způsobu provedení, tak se jednání obviněného vyznačovalo relativní 
četností (pět útoků během cca 10 měsíců), excesivní vulgaritou, zcela nesmiřitelnou 
paušalizací ve vztahu k napadané skupině, přičemž výroky byly doplněny anglickými, 
značně negativními a zprofanovanými hanlivými výrazy. V žádném případě tak nelze 
dovodit, že by samotná povaha uvedených výroků neodpovídala běžným případům 
podobného typu. 

17. Ve vztahu k osobě pachatele a míře jeho zavinění je namístě konstatovat,  
že krajský soud zcela pominul skutečnost, že se v případě obviněného jednalo  
o příslušníka Policie ČR, tedy bezpečnostního sboru, u jehož příslušníků  
lze oprávněně očekávat vyšší míru respektu jednak k právu jako takovému, jednak  
i k subjektivním právům dalších osob. Krajskému soudu sice nelze upřít,  
že se pokusil vystihnout postoj určité méně vzdělané části společnosti vůči některým 
jevům spojeným s islámem a náboženským terorismem, avšak tyto své úvahy 
neadekvátně aplikoval na osobu obviněného. V této souvislosti nelze obviněného 
označovat za osobu nevzdělanou a povrchní, jak naznačuje krajský soud, jelikož  
se profesí jedná o příslušníka Policie České republiky. Již z této pozice  
tak měl obviněný lepší než obecné právní vědomí a znalost takových jevů, které  
je třeba postihovat trestní represí. Z ustáleného judikaturního výkladu se přitom 
podává, že subjektivní stránku lze zpravidla dovozovat toliko nepřímo z okolností 
objektivní povahy, z nichž je možno podle zásad logického myšlení usuzovat  
na vnitřní vztah pachatele k porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním 
zákonem (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010 sp. zn.  
8 Tdo 394/2010, příp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2019 sp. zn.  
7 Tdo 1380/2018). Obviněný si tak musel být i přímo vědom existence konkrétních 
skutkových podstat trestných činů v oblasti potírání extremismu a xenofobie. 
U obviněného tak je třeba dovodit vyšší intenzitu zavinění, což je rovněž prvek, který 
škodlivost jeho jednání významně zvyšuje. 

18. Obdobně lze zdůraznit, že obviněnému není kladena za vinu nedostatečná 
detailní znalost informací o islámu, jak zmiňuje v odůvodnění usnesení krajský soud, 
avšak z hlediska subjektivní stránky je třeba v rámci hodnocení vědomostní složky 
úmyslného zavinění zohlednit obecnou znalost faktu, že nelze směšovat termíny 
islám, resp. muslim, a islamismus, resp. islamista. Je zjevné, že islámskou víru  
na světě vyznává více než miliarda osob, přičemž náboženských radikálů, kteří islám 
pokřiveně interpretují, je pouhý zlomek z tohoto počtu. Obviněný si také nemohl 
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nevšimnout, že i v České republice již v současnosti tisíce lidí tuto víru vyznávají, 
aniž by se frekventovaně dopouštěli teroristické či jiné s náboženstvím spjaté trestné 
činnosti. V tomto kontextu lze tedy rovněž do značné míry zpochybnit závěry 
krajského soudu o jakési omluvitelné pohnutce spočívající v potřebě obviněného 
chránit svými výroky společnost v České republice, příp. v obavě o budoucnost 
České republiky v souvislosti s ilegální migrací. 

19. Rovněž kritérium typové společenské škodlivosti jednání obviněného pro aplikaci 
zásady subsidiarity trestní represe v daném případě obviněnému nesvědčí, jelikož 
svým jednáním naplnil kvalifikovanou skutkovou podstatu přečinu dle § 355 odst. 2 
písm. b) trestního zákoníku, tj. spáchal čin veřejně přístupnou počítačovou sítí. 
Obviněný se dopustil žalovaného jednání prostřednictvím platformy Facebook, kterou 
si dle své vůle nastavil způsobem, že jeho příspěvky byly přístupné vůči neomezené 
skupině osob, ačkoliv tato platforma uživatelskou regulaci přístupu ve vztahu k užší 
skupině osob (tzv. „Přátelům“) vcelku snadno umožňuje. Jinými slovy obviněný sám 
vědomě zvolil způsob šíření svých myšlenek, který byl z pohledu trestněprávního 
účinnější, ačkoliv měl možnost volby jiné. Za těchto okolností nelze přirovnávat tento 
znak kvalifikované skutkové podstaty k recidivní krádeži rohlíku v samoobsluze  
ve smyslu § 205 odst. 2 trestního zákoníku, jak činí krajský soud v odůvodnění svého 
usnesení.  

20. Zároveň nelze z hlediska uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 
písm. f) trestního řádu rovněž přehlédnout, že pro aplikaci zásady „ultima ratio“ není 
skutková podstata kázeňského přestupku ve smyslu § 45 odst. 1 písm. g) zákona  
č. 361/2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů na jednání 
obviněného vůbec přiléhavá. Tato skutková podstata totiž vyznívá tak, že se týká 
pouze samotného výkonu služby, přičemž žalované výroky nebyly učiněny v rámci 
služby obviněného. Navíc z jazykového a logického výkladu předmětného 
ustanovení je zjevné, že se spíše týká vlastního náboženského přesvědčení 
pachatele přestupku, které však obviněný žalovaným jednáním nijak neprojevoval, 
jelikož pouze hanobil osoby vyznávající pro něj cizí vyznání, tj. islám.  

21. V obecné rovině lze akceptovat úvahy krajského soudu v tom směru, že islám  
je v některých aspektech či konkrétních projevech náboženstvím kontroverzním.  
K této problematice však nelze přistupovat tak, že tím bude bagatelizováno 
nepřípustné hanobení jeho vyznavačů, zahrnujícím zavrženíhodnou paušalizaci  
a vulgaritu vůči takovým osobám, jak obviněný ve svých výrocích činil. Takto nelze 
postupovat ani v liberální společnosti, v níž je třeba ctít pluralitu názorů, jak zmiňuje 
krajský soud v závěru odůvodnění svého usnesení. K tomu lze jen dodat,  
že ze samotné definice mnoha skutkových podstat trestního zákoníku (viz § 176, 
§ 352, § 355, § 356 trestního zákoníku a dalších), ale i četné relevantní judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že svobody projevu (resp. pluralita 
názorů) se nelze dovolávat v situaci, kdy je tato svoboda zneužívána v rámci útoků, 
které mají diskriminační, nábožensky netolerantní a protispolečenskou povahu  
(např. viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Norwood  
proti Spojenému království ze dne 16. 11. 2004).  

22. Lze tak shrnout, že stížnostní Krajský soud v Hradci Králové – pobočka 
v Pardubicích nesprávně rozhodl o zamítnutí stížnosti státního zástupce Krajského 
státního zastupitelství v Hradci Králové podané proti usnesení Okresního soudu 
v Ústí nad Orlicí o postoupení věci, přestože rozhodnutí soudu prvního stupně 
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spočívalo na nesprávném právním posouzení skutku, jež bylo zároveň důvodem 
nesprávného rozhodnutí soudu prvého stupně o postoupení věci. Své rozhodnutí 
tak stížnostní Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích zatížil vadou  
ve smyslu § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu v jeho druhé alternativě, přičemž 
v řízení jemu předcházejícím byly dány vady odpovídající dovolacím důvodům podle 
§ 265b odst. 1 písm.  f) a g) trestního řádu. 

S ohledem na popsané skutečnosti 

navrhuji, 

aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání, k jehož konání může přistoupit podle 
§ 265r odst. 1 písm. b) trestního řádu: 

1. podle § 265k odst. 1, 2 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 
trestního řádu zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové -  
pobočka v Pardubicích ze dne 22. 7. 2020 sp. zn. 14 To 138/2020, dále zrušil  
i jemu předcházející usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 
20. 4. 2020 sp. zn. 2 T 45/2020, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená 
rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, 
pozbyla podkladu, 

2. a dále postupoval podle § 265l odst. 1 trestního řádu a přikázal Okresnímu soudu 
v Ústí nad Orlicí, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

Pokud by Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci je nutno rozhodnout jiným 
než navrhovaným způsobem, vyjadřuji i pro tento případ souhlas s projednáním věci 
v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) trestního řádu]. 

 

Brno 2. října 2020 

JUDr. Pavel Zeman 
nejvyšší státní zástupce 
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