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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
 

ROZSUDEK  
 

JMÉNEM REPUBLIKY 
 

  
 
 

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 11.9.2013  
v senátě složeném  z předsedkyně senátu  JUDr. Daniely Reifové, přísedících Aleny 
Šťástkové a Miroslava Bukoviče  takto: 
 
Schvaluje se dohoda o vině a trestu sjednaná v Praze dne 20.8.2013 mezi obviněnou L.K., nar. 
XXXXX, zastoupenou obhájcem JUDr. Tomášem Rydvalem a státním zástupcem Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 2  JUDr. Richardem Houdkem 
 
 a v souladu s touto dohodou se obviněná L.K., nar. XXXXX, 
 

uznává vinnou, že 
 

 nejméně od 29.9.2007 do 28.9.2009 veřejně vystupovala jako členka neregistrovaného 
neonacistického hnutí Resistance Women Unity – Jednota ženského odporu (dále RWU), 
které bylo ženskou odnoží neregistrovaného radikálního neonacistického hnutí Národní odpor 
a propagovalo aktivismus směřující k zajištění nadřazeného postavení bílé rasy, přežití tzv. 
bílých rodin, tzv. řádné výchovy malých arijců, odmítalo jiné kultury a tzv. 
multikulturalismus, přistěhovalectví a podporu menšin, zpochybňovalo liberální demokracii, 
právní stát, rovnost a rovnoprávnost všech osob bez ohledu na národnost, barvu pleti, 
náboženství, sexuální orientaci, zdravotní stav a politické smýšlení, užívalo symboliku Ligy 
německých dívek, tedy ženské odnože polovojenské mládežnické organizace NSDAP tzv. 
Hitlerjugend, a další nacistickou a neonacistickou symboliku a hesla a odvolávalo se na 
výroky známých zahraničních i českých rasistů, a společně se samostatně stíhanými obv. 
M.B., E.B., M.B., M.Č., Z.F., T.H., P.J., M.K., I.M., M.R., M.R., H.Š., D.Š., Š.V. a s dalšími 
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dosud neustanovenými členkami tohoto hnutí, vedeny jednotným záměrem a s předem 
dohodnutou dělbou úkolů organizovaly, personálně a materiálně zajišťovaly a propagovaly 
různé akce pro členy a sympatizanty neonacistických hnutí, v průběhu těchto akcí i jindy 
propagovaly RWU, a to zejména projevy jednotlivých členek RWU, transparenty a vlajkami, 
vyhotovovaly pozvánky na jednotlivé akce a následné reporty z těchto akcí umísťovaly na 
veřejně přístupné internetové stránky hnutí RWU www.women-unity.net a Národního odporu 
www.odpor.org, dále při těchto akcích vystupovaly s projektem první pomoci (dále SANI) 
účastníkům demonstrací z řad pravicového extremismu pro případ jejich zranění, finančně i 
jinak podporovaly osoby odsouzené a uvězněné za trestné činy proti lidskosti, které 
označovaly jako Prisoners of War – vězně války (dále POW), zajišťovaly výrobu a distribuci 
samolepek, triček, odznaků, letáků a diplomů propagujících RWU, POW a hesla 
neonacistických hnutí, přičemž se na této činnosti podílela zejména tím že: 
1) společně se samostatně stíhanými obv. M.Č, M.R., M.K. a s dalšími třemi dosud 

neztotožněnými členkami se dne 29.9.2007 od 14:00 hodin v Kladně, na náměstí Sítná, 
zúčastnily Svatováclavského manifestu pořádaného Autonomními nacionalisty Střední 
Čechy, zde propagovaly hnutí RWU, obv. K. vystoupila s projevem, megafon jí 
přidržovala samostatně stíhaná obv. R., obě dvě byly označeny pořadatelskou páskou, 
samostatně stíhaná obv. Č. držela kytku, všechny tři stály před transparentem s nápisem 
„Resistance Women Unity“, který držely tři dosud neztotožněné členky RWU a tento 
transparent nesly i stejné osoby při manifestačním průvodu přes město Kladno, následný 
report z této akce byl umístěn na veřejně přístupných internetových stránkách 
www.women-unity.net, 

2) společně se samostatně stíhanými obv. M.Č., I.M., M.R. a s dalšími třemi dosud 
neztotožněnými členkami se dne 19.1.2008 v přesně nezjištěnou dobu v Praze 2, na 
Palackého náměstí, zúčastnily demonstrace „Za svobodu slova“ pořádanou Autonomními 
nacionalisty a Národním odporem, zde propagovaly hnutí RWU, přičemž obv. K. 
vystoupila s projevem zaměřeným proti státnímu zřízení České republiky a 
přistěhovalcům, samostatně stíhaná obv. R. jí držela megafon, přičemž obě stály před 
transparentem s nápisem „Resistance Women Unity“, který držela samostatně stíhaná obv. 
M. se samostatně stíhanou obv. Č. a třemi dalšími dosud neztotožněnými členkami RWU, 
a následný report z této akce byl umístěn na veřejně přístupných internetových stránkách  
www.women-unity.org,  

3) společně se samostatně stíhanými obv. M.K. a I.M. a další dosud neztotožněnou členkou 
se dne 1.3.2008 v přesně nezjištěnou dobu v Plzni, na náměstí Emila Škody, zúčastnily 
demonstrace uspořádané Národním odporem a zde propagovaly hnutí RWU, přičemž obv. 
K. vystoupila za RWU s projevem proti státnímu zřízení České republiky, tzv. 
multikulturalismu, židům a přistěhovalcům a v průběhu pochodu obv. Kuldová společně 
se samostatně stíhanými obv. M.K., I.M. a další dosud neztotožněnou členkou nesly 
transparent s nápisem „Resistance Women Unity“, pozvánka na tuto demonstraci a 
následný report byly umístěny na veřejně přístupných internetových stránkách 
www.odpor.org, 

4) společně se samostatně stíhanými obv. M.B., E.B., M.Č., T.H., M.K., M.R., H.Š. a 
s dalšími dvěma dosud neztotožněnými členkami se dne 1.5.2008 od 13:00 hodin v Praze 
3, na náměstí Jiřího z Poděbrad, zúčastnily shromáždění a následného pochodu pořádné 
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Svobodným odporem a přitom propagovaly hnutí RWU, přičemž samostatně stíhaná obv. 
K. byla na ruce označena páskou RWU a vystoupila s projevem zaměřeným proti státnímu 
zřízení České republiky, tzv. multikulturalismu, menšinám a přistěhovalcům, obv. Š. 
držela vlajku RWU, samostatně stíhané obviněné H., B. a Č. byly na rukách označeny 
páskou SANI, dále v průběhu pochodu samostatně stíhané obviněné R., B., K., K. a dvě 
dosud neztotožněné členky hnutí RWU nesly střídavě transparent s nápisem Resistance 
Women Unity, současně obviněné R., K. a K. byly na ruce označeny páskou RWU, 
pozvánka na toto shromáždění byla umístěná na veřejně přístupných internetových 
stránkách www.odpor.org a následný report byl umístěn na stejných internetových 
stránkách a na veřejně přístupných internetových stránkách www.women-unity.net, 

5) společně se samostatně stíhanými obv. M.B., E.B., M.Č., T.H., M.K., I.M., M.R., D.Š. a 
s další dosud neztotožněnou členkou od 31.5.2008 do 1.6.2008 uspořádaly v rekreačním 
objektu Radost, Vlastějovice u Kutné Hory, Dětský den pro členy a sympatizanty 
neonacistických hnutí a jejich děti za účelem setkání se stejně smýšlejícími lidmi, utužení 
vzájemných vztahů a přípravy dětí na zapojení do neonacistických hnutí, zajistily místo 
konání akce, připravily hry a atrakce pro děti, stanovily výši vstupného a vyhotovily 
pozvánky, které byly umístěny na veřejně přístupných internetových stránkách 
www.women-unity.net a www.odpor.org, během akce pak výzdobou, vlajkami, 
předávanými cenami a diplomy propagovaly RWU a všechny obviněné se společně 
s dětmi vyfotily před transparentem s nápisem Resistence Women Unity,  

6) společně se samostatně stíhanými obv. M.B.,  M.Č., M.R. a s dalšími dvěma dosud 
neztotožněnými členkami se dne 14.6.2008 od 13:00 hodin v Děčíně zúčastnily 
demonstrace a pochodu proti drogám pořádaných Autonomními nacionalisty Sever s 
místem srazu u Východního nádraží a zde propagovaly hnutí RWU, přičemž obv. K. měla 
na sobě mikinu s nápisem „RWU“, samostatně stíhané obv.  B., Č. a  R. byly na rukách 
označeny páskou SANI, samostatně stíhaná obv. Č. s dvěma dosud neztotožněnými 
členkami hnutí RWU nesly vlajky s označeními Resistence Women Unity a Women Unity 
a obv. K. následně na Labském nábřeží přednesla projev zaměřený proti státnímu zřízení 
České republiky, liberalismu, tzv. multikulturalismu a přistěhovalcům,, samostatně 
stíhaná obv. R. jí držela megafon, následný report z této akce byl umístněn na veřejně 
přístupných internetových stránkách www.odpor.org, a 

7) společně se samostatně stíhanými obv. M.Č., P.J., M.K., M.R., M.R. a s další dosud 
neztotožněnou členkou dne 6.12.2008 od 15:00 do 18:00 hodin v Praze 1, Jindřišská 
35/966, v tělocvičně Gymnázia prof. J. Patočky, uspořádaly Mikulášskou besídku pro 
členy a sympatizanty neonacistických hnutí a jejich děti za účelem setkání se stejně 
smýšlejícími lidmi, utužení vzájemných vztahů a přípravy dětí na zapojení do 
neonacistických hnutí, přičemž samostatně stíhaná obv. J. vyhledala a zajistila vhodné 
prostory pro konání besídky, samostatně stíhaná obv. R. vyhotovila pozvánku, kterou 
rozeslala mezi příznivce krajní pravice, a současně byla vyvěšena na veřejně přístupných 
internetových stránkách www.women-unity.net a www.odpor.org, zajistily balíčky včetně 
programu pro děti, občerstvení, během akce pak výzdobou, oblečením, předávanými 
cenami a diplomy propagovaly RWU a následný report z této Mikulášské besídky 
umístily na veřejně přístupné stránky www.women-unity.net. 
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t e d y : obviněná podporovala nebo propagovala hnutí, které prokazatelně směřuje  
k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásí národnostní, rasovou, náboženskou 
či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob, čin spáchala  tiskem nebo jiným 
podobně účinným způsobem  jako členka organizované skupiny, 

  
č í m ž  s p á c h a l a  

 
trestný čin podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka  podle § 
260 odst. 1 tr, odst. 2, písm. a),b) tr.  zákona č. 140/1961 Sb., dále jen trestního zákona, 

 
a  o d s u z u j e  s e  

 
podle § 260 odst. 2  tr.zák. k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků. 
 
Podle § 58 odst. 1 tr.zák. a § 60a odst. 1 a odst. 2  tr.zák. se výkon tohoto trestu podmíněně 
odkládá na zkušební dobu v trvání 5 (pěti) let, a zároveň se nad obviněnou vyslovuje 
dohled. 

 
Podle § 60a odst. 3 tr. zák. se obviněné ukládá přiměřené omezení, aby v průběhu zkušební 
doby se zdržela účasti na jakýchkoliv akcí pořádaných členy nebo sympatizanty 
neonacistických hnutí, a styku s těmito osobami.   
 
Podle § 129 odst.2 tr.ř. je tento rozsudek zjednodušený a neobsahuje odůvodnění, neboť státní 
zástupce a obviněná se po jeho vyhlášení vzdali odvolání a prohlásili, že netrvají na 
vyhotovení odůvodnění, a obviněná zároveň prohlásila, že si nepřeje, aby v její prospěch 
podaly odvolání jiné oprávněné osoby. 
 
P o u č e n í  :  Proti rozsudku lze podat odvolání pouze v případě, že tento  rozsudek není 

v souladu s dohodou o vině a trestu,uzavřenou mezi státním zástupcem a 
obviněnou. Odvolání má odkladný účinek. 

 
V  Praze dne  11. září 2013 
        JUDr. Daniela Reifová, v.r. 
                                                                                                předsedkyně senátu 
Za správnost: J. Kraftová 
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