
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor Most
1. oddělení obecné kriminality

Václava Řezáče 224/3
434 75 Most

Sp. zn.: KRPU-161-6/TČ-2011-040871-LP

Obviněná: Lucie Šlégrová
XXX
XXX

Obhájce: JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát
Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
DS: cp7kgk3

Doplnění stížnosti
obviněné proti usnesení Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Ústeckého kraje, Služby kriminální policie 
a vyšetřování, Územního odboru Most, 1. oddělení obecné krimi-
nality, ze dne 17. 1. 2011, č. j. KRPU-161-6/TČ-2011-040871-LP
podané ve smyslu ustanovení § 160 odst. 7 trestního řádu 
(dále jen „TrŘ“)

Elektronicky

Plná moc: bude doplněna

Bez příloh



– 2 –

I.

1.  Usnesením  Policie  České  republiky,  Krajského  ředitelství  policie  Ústeckého  kraje, 
Služby kriminální policie a vyšetřování, Územního odboru Most, 1. oddělení obecné krimina-
lity, ze dne 17. 1. 2011, č.  j.  KRPU-161-6/TČ-2011-040871-LP (dále jen  „napadené usne-
sení“), bylo zahájeno trestní stíhání obviněné pro přečin projevu sympathií k hnutí směřují-
címu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku (dále jen „TrZ“), jehož 
se  obviněná měla  dopustit  veřejným projevem proneseným dne 17.  11.  2010 v  Litvínově-
Janově.

2.  Proti  napadenému usnesení  obviněná  podala  dne  17.  1.  2011 stížnost,  kterou  nyní 
prostřednictvím svého zvoleného obhájce takto doplňuje:

II.

3.  Přečinu  projevu sympathií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle 
§ 404 TrZ se dopustí ten, kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1 
TrZ, tzn. k 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.

4.  Naplnění skutkové podstaty tohoto přečinu spatřuje policejní orgán v tom, že obviněná 
během svého projevu pronesla slova  „Ukažme jim, že my, národní socialisté, nejsme žádné  
ovce, co se budou jen přizpůsobovat,“ a „Tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou 
cestou, cestou národního socialismu.“

5.  Toto vyjádření interpretoval policejní orgán jako podporu neonacistického hnutí, jež, 
jak napadené usnesení uvádí, navazuje na historický nacionální socialismus, což je údajně 
politické hnutí ve dvacátých letech 20. století především v Německu representované organi-
sací Nacionálně socialistická německá dělnická strana, jejímž vůdcem byl Adolf Hitler.

III.

6.  Je s podivem, že ačkoli se napadené usnesení odvolává na vyjádření soudního znalce 
Mgr. Michala Mazla, jehož oborem je politologie, není policejnímu orgánu známo ani to, že 
Nacionálně  socialistická  německá  dělnická  strana (NSDAP)  existovala  nikoli  pouze  ve  20. 
letech minulého století, nýbrž v období let 1919–1945, ani fakt, že národní socialismus před-
stavuje podstatně širší pojem než nacismus a v žádném případě nelze mezi tyto dvě politolo-
gické kategorie položit rovnítko, jak napadené usnesení mylně činí.

7.  Obviněná  s  pobavením konstatuje,  že  policejnímu orgánu ani  soudnímu znalci  není 
patrně známo nic ani  o  existenci  politické strany  s  názvem  Česká (dříve  Československá) 
strana národně sociální, která existuje od r. 1897 dodnes a mezi jejíž významné představitele 
se řadili, per exemplum, Petr Zenkl, Prokop Drtina, Vladimír Krajina nebo Milada Horáková, a 
jejíž polistopadoví předsedové Jiří  Dienstbier,  Tomáš Sokol  nebo Jiří  Vyvadil  by byli  nepo-
chybně velmi překvapeni, že – podle vyjádření soudního znalce Mazla – svou podporou národ-
nímu socialismu vyjadřovali sympathie k nacismu.

8.  Pojem národního socialismu má přirozeně daleko širší význam, než mu policejní orgán 
účelově přisuzuje, a to i v mezinárodním kontextu. Program národního socialismu prosazují, 
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jestliže se má obviněná omezit na několik příkladů, na Slovensku Slovenská národná strana, 
v Maďarsku Jobbik Magyarországért Mozgalom, v Dánsku Dansk Folkeparti, ve Velké Británii 
British National Party, ve Španělsku  Movimiento Social Republicano nebo ve Francii  Front 
national. Žádné z těchto politických stran přitom není administrativně znemožněna činnost, 
naopak některé z nich mají zastoupení v místních parlamentech a/nebo v Evropském parla-
mentu, a  nelze tedy než dovodit,  že  národní  socialismus je legitimním, samostatným a od 
nacismu i neonacismu se zřetelně odlišujícím směrem politického myšlení jak v České repub-
lice, tak jinde v Evropě.

9.  Závěr, že podporou národního socialismu obviněná projevovala sympathie k nacismu, 
příp. k neonacismu, je zcela absurdní a neudržitelný a nemá podklad v učiněných skutkových 
zjištěních.

IV.

10.  Z těchto důvodů obviněná navrhuje, aby státní zástupce napadené usnesení 
jako nezákonné zrušil .

V Praze dne 21. ledna 2011

Lucie Šlégrová


