
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Section 405 of the Czech Criminal Code, titled Denial, Impugnation, Approval and Justification of 

Genocide, provides specifically for the punishment of negationism of genocide as well as other crimes 

committed by the Nazis as well as Communists. 

 

 

 

 

 Unofficial English Translation:  

 

“Section 405 - Denial, Impugnation, Approval and Justification of Genocide 

 

Whoever publicly denies, impugns, approves, or attempts to justify Nazi, Communist or any other 

genocide, or other crimes of the Nazis and Communists against humanity, shall be sentenced to 

imprisonment for six months to three years.” 

 

[The full text of the Check Criminal Code translated to English is available at:  

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/35/Croatia/show ] 
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§ 401  
Útok proti lidskosti 

 
(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo 

systematic-kého útoku zaměYeného proti civilnímu 
obyvatelstvu dopustí  

a) vyhlazování lidí,  
b) zotročování,  
c) deportace nebo násilného pYesunu skupiny 

obyva-telstva,  
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prosti-tuce, 

vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo 
jiné obdobné formy sexuálního násilí,  

e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, 
ra-sovém, národnostním, etnickém, kulturním 
nebo nábo~enském základě, z dovodu pohlaví 
nebo z ji-ného podobného dovodu,  

f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo 
dis-kriminace,  

g) zbavení osobní svobody, zavlečení na 
neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení 
osobní svo-body s následn˝m nedobrovoln˝m 
zmizením osob,  

h) mučení,  
i) vra~dy, nebo  
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,  

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct a~ 
dvacet let nebo v˝jimečn˝m trestem.  

(2) PYíprava je trestná. 
 

§ 402  
Apartheid a diskriminace skupiny lidí  

(1) Kdo uplatHuje apartheid nebo rasovou, etnic-
kou, národnostní, nábo~enskou nebo tYídní segregaci 
nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude 
potrestán odnětím svobody na pět a~ dvanáct let.  

(2) Odnětím svobody na deset a~ dvacet let 
nebo v˝jimečn˝m trestem bude pachatel potrestán,  

a) uvrhne-li činem uveden˝m v odstavci 1 takovou 
skupinu lidí do tě~k˝ch ~ivotních podmínek, nebo  

b) vystaví-li takov˝m činem takovou skupinu lidí 
ne-lidskému nebo poni~ujícímu zacházení.  
(3) PYíprava je trestná. 

 
§ 403  

Zalo~ení, podpora a propagace hnutí směYujícího  
k potlačení práv a svobod člověka  

(1) Kdo zalo~í, podporuje nebo propaguje hnutí, 
které prokazatelně směYuje k potlačení práv a svobod 

 
 
člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, 
ná-bo~enskou či tYídní záae nebo záae voči jiné 
skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 
jeden rok a~ pět let.  

(2) Odnětím svobody na tYi léta a~ deset let 
bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uveden˝v odstavci 1 tiskem, filmem, 
rozhlasem, televizí, veYejně pYístupnou počítačo-
vou sítí nebo jin˝m podobně účinn˝m zposobem,  

b) spáchá-li takov˝ čin jako člen organizované sku-
piny,  

c) spáchá-li takov˝ čin jako voják, nebo  
d) spáchá-li takov˝ čin za stavu ohro~ení státu 

nebo za válečného stavu.  
(3) PYíprava je trestná. 

 
§ 404  

Projev sympatií k hnutí směYujícímu k potlačení práv  
a svobod člověka  

Kdo veYejně projevuje sympatie k hnutí uvede-
nému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím 
svobody na aest měsíco a~ tYi léta. 
 

§ 405  
Popírání, zpochybHování, schvalování  

a ospravedlHování genocidia  
Kdo veYejně popírá, zpochybHuje, schvaluje 

nebo se sna~í ospravedlnit nacistické, komunistické 
nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacisto a 
komunisto proti lidskosti, bude potrestán odnětím 
svobody na aest mě-síco a~ tYi léta. 
 
 

D í l 2  
Trestné činy proti míru a válečné trestné činy 

 
§ 406  

PYíprava útočné války  
Kdo pYipravuje útočnou válku, na které se má 

podílet Česká republika, a tím pYivodí pro Českou 
re-publiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím 
svo-body na dvanáct a~ dvacet let nebo v˝jimečn˝m 
tres-tem. 
 

§ 407  
Podněcování útočné války  

(1) Kdo veYejně podněcuje k útočné válce, na 
které se má podílet Česká republika, takovou válku 
propa-guje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, 
bude potrestán odnětím svobody a~ na pět let. 


