
 
 

 

Průběžná zpráva o předsudečném 

násilí/násilí z nenávisti 

1. 1. – 31. 3. 2019 

 

In IUSTITIA, o.p.s. 

 

Shrnutí 

Základní charakteristiky incidentů z nenávisti 

In IUSTITIA zjistila v prvním kvartálu roku 2019 celkem 21 předsudečných incidentů, které se 

staly na území České republiky.  

Terčem předsudečného násilí se znovu stávali lidé z důvodu své národnosti či etnicity, 

náboženství, barvy pleti, politického přesvědčení, ale i zdravotního stavu.  

Mezi ohroženými skupinami zůstávají Romové (4 incidenty) a Muslimové (8 incidentů). 

Násilí z nenávisti bylo zaznamenáno především ve veřejném prostoru velkých měst, na internetu 

anebo ve veřejném prostoru. K útokům docházelo převážně v Hlavním městě Praze (8 incidentů), 

a Jihomoravském kraji (9 incidentů). 

Společenské ovzduší 

První čtvrtletí nového roku přineslo znepokojivé zprávy pro ty, na které verbálně útočili političtí 

představitelé. Za nenávistná hesla proti Romům v kampani před komunálními volbami v Mostě 



 
 

 

nebyl nikdo potrestán a sněmovna odmítla vydat poslance, který popíral romský holocaust. 

Policie sice varuje před psaním nenávistných komentářů na internetu, ale policejní formulář pro 

nahlašování kyberkriminality je stále mimo provoz. Česká televize uvedla úspěšný seriál o 

předsudcích i životě na severu Čech s názvem Most! 
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Základní charakteristiky incidentů z nenávisti 

Pohnutka pachatelů 

 

Nejvíce případů pohnutky bylo zaznamenáno v kategoriích národnosti či etnicitě (8 incidentů) a 

náboženství (8 incidentů). Dále se mezi pohnutkami relativně často objevila barva pleti a politické 

přesvědčení. Na úrovni jednoho případu bylo zaznamenáno zdravotní stav a jiná pohnutka. 

Pohnutku národnosti či etnicity můžeme ve čtyřech případech specifikovat jako předsudečnost 

vůči Romům. Dvakrát se též v této kategorii vyskytla arabská etnicita. V jednom případě šlo o 

vietnamskou a v dalším případě o ruskou národnost. Co se týče náboženství, u všech případů bylo 

pohnutkou muslimské vyznání. 
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Graf č. 1: Struktura pohnutek incidentů
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Forma útoku a způsobené škody 

Nejčastěji zaznamenanou formou byl ve sledovaném období slovní útok. Na pomyslném druhém 

místě se umístilo zastrašování nebo vyhrožování. Dále byly útoky vedeny prostřednictvím 

fyzického útoku a útoku na majetek. Dvakrát se objevila i jiná forma útoku. 

 

 

Formám útoku částečně odpovídají i způsobené škody. Nejčastěji se objevovala újma morální, tj. 

způsobilá dotknout se lidské důstojnosti (16 případů) a psychická (13 případů). Třikrát byla 

zaznamenána majetková škoda menšího rozsahu (do 5 000 Kč) a dvakrát újma na zdraví s dobou 

léčení do 7 dní. Jeden typ škody jsme zatím neurčili. 
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Graf č. 2: Struktura forem útoku
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Graf č. 3: Struktura forem škody



 
 

 

 

Lokalita a kraj incidentů 

Prostorové rozmístění zjištěných incidentů je charakteristicky nerovnoměrné. V krajích bylo 

nejvíce předsudečných útoků spácháno na území Jihomoravského kraje (9 incidentů) a Hlavního 

města Prahy (8 incidentů). Po jednom incidentu bylo zjištěno ve Zlínském, Olomouckém, 

Středočeském a Ústeckém kraji. Podobná situace je patrná i na úrovni měst a obcí. Osm incidentů 

bylo zjištěno v Praze a 6 v Brně. Další incidenty se v  městech a obcích objevovaly spíše jednotlivě. 

 

 

Při pohledu na bližší charakteristiky prostředí, kde se incidenty odehrály, je rovněž patrná 

rozmanitost. Nejvíce útoků bylo spácháno na internetu (7 útoků). Pět incidentů se stalo ve 

veřejném prostoru. Tři byly spáchány ve škole a tři v domově oběti. Jeden incident se vyskytl na 

sportovišti a ve dvou případech zatím nebyla lokalita určena. 
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Graf č. 4: Počty incidentů dle krajů
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Graf č. 5: Počty incidentů v jednotlivých lokalitách



 
 

 

Významné zaznamenané případy 

Výhružky kvůli útokům na Novém Zélandu 

Žena původem z ČR hlásící se k islámu se stala terčem výhružek a nadávek poté, co se vyjádřila k 

teroristickým útokům na Novém Zélandu. Žena ze svého profilu na Facebooku napsala, že ten, 

kdo tento útok schvaluje, by měl být vyšetřován Policií ČR. V důsledku toho jí bylo 

prostřednictvím zpráv doručeno několik nadávek a výhružek smrtí. Důvodem byl jednak výrok 

ženy, jednak skutečnost, že sama je muslimka. 

Napadení na ulici 

Muž s vietnamskými kořeny byl fyzicky napaden na ulici jiným mužem. Ten ho nejprve zastavil a 

pak mu začal nadávat a rasisticky ho urážet. Bezdůvodně přitom obviňoval poškozeného, že mu 

pomočil dveře od domu. Kromě toho útočník poškozeného kopal. Poškozený měl z útočníka 

strach a cítil, že je opilý. Raději se proto nebránil a po útoku nezavolal policii. 

Napadení v baru 

Muž původem z Tuniska byl ve večerních hodinách slovně napaden cizím mužem v městské 

hromadné dopravě, když cestoval domů společně se svou manželkou, dětmi a otcem. Muž začal 

rodině anglicky nadávat. Křičel, že „cizince tu nikdo nechce“ a nadával přítomným, že jsou „vrazi 

a teroristi“. Poškozený se snažil s útočníkem diskutovat, avšak útočník v nadávkách pokračoval 

po celou dobu jízdy autobusem. Útočník vystoupil na stejné zastávce jako oni. Poté na zastávce 

křičel, že „tentokrát nebude agresivní“, ale ať rodina „okamžitě vypadne z jeho země“. 

  



 
 

 

Společenské ovzduší ve sledovaném období 

Politická reprezentace 

Podzimní komunální volby opět podnítily mezi politickými představiteli útoky proti Romům. 

Někteří v nich pokračovali i dávno po volbách a po začátku nového roku. Například poslanec za 

ČSSD Jaroslav Foldyna v pořadu Máte slovo urážel oběti romského holokaustu a zlehčoval jejich 

utrpení. Lhal také o památníku romského holokaustu v Letech u Písku, když tvrdil, že bude stát 

miliardy korun. Na sociálních sítích lidé Foldynovy výroky odsoudili a ohradila se proti nim i 

zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková.   

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová kvůli těmto a podobným výrokům uspořádala přímo 

na půdě Poslanecké sněmovny kulatý stůl na téma Holocaust českých Romů za druhé světové 

války. Chtěla tak připomenout památku obětí i dovzdělat své kolegy, kteří opakovaně 

zpochybňují romský holokaust. „Ti, kterých se to týkalo nejvíc, se nicméně nezúčastnili. Je to 

určitě škoda, protože věřím, že oprášení historických skutečností by jim pomohlo vyhnout se v 

budoucnu více než nešťastným výrokům. Chceme, aby informace byly dostupné, aby se už nikdo 

nemohl vymlouvat, že něco nevěděl,“ shrnula průběh události Richterová.     

Tomio Okamurovi se opět rozpadá politická strana. V polovině března opustili SPD tři poslanci, 

kteří zároveň oznámili založení nového hnutí, se kterým budou usilovat o křesla v Evropském 

parlamentu. Jedním z nich je poslanec Lubomír Volný, který chtěl nahradit Okamuru v čele strany, 

ale vedení SPD zrušilo moravskoslezskou organizaci, které Volný předsedal. V médiích se také 

začalo psát o tom, že Volný pronajímá byty v ostravské sociálně vyloučené lokalitě a dostává za 

to peníze ze státních příspěvků. Příjemce dávek na bydlení přitom SPD označuje jako „parazity“.  

Na kritiku zareagoval poslanec výhružkou, že svým nájemníkům neprodlouží smlouvy.    

Poslanci SPD Miloslavu Roznerovi hrozilo trestní stíhání za výroky o táboře v Letech jako 

„neexistujícím pseudokoncentráku“. Poslanci ho nakonec ale policii nevydali. Kromě jeho 

stranických kolegů ho podrželi i poslanci KSČM a ANO. Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že 

se Rozner za své výroky ani neomluvil.   

Před Obvodním soudem pro Prahu 1 se ocitl bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník za předsudečné 

výroky vůči homosexuálům, Romům a Židům v restauraci Poslanecké sněmovny. U soudu se hájil 

tím, že pouze opakoval slova mistra Jana Husa, podle kterého jsou Romové „plémě nečisté, práce 

se štítící“. Tento výrok se dříve na internetu hojně šířil a v roce 2013 byl vyvrácen jako hoax.  



 
 

 

Hoaxy nejsou cizí ani Okamurovi, jenž na konci ledna sdílel fotografii ženy polité kyselinou a 

doprovodil ji textem o tom, že se útoky muslimských imigrantů kyselinou na ženy odehrávají v 

současné době ve Velké Británii běžně. Žena na fotografii ale byla obětí útoku Brita z roku 1991.  

Okamura pobavil také svým vážně míněným oficiálním dotazem adresovaným ministrovi kultury 

Antonínu Staňkovi: „O jakou finanční částku požádalo Muzeum romské kultury ve svém dopise z 

ledna 2019 na své výdaje? Proslýchá se, že požádali v dopise o částku bilion korun.“   

Byla schválena novela insolvenčního zákona, podle které dosáhne na oddlužení o něco větší 

okruh lidí než doposud. Od listopadu přestane platit vstupní podmínka, že dlužník musí být 

schopen v pěti letech uhradit alespoň 30 procent závazků. Naději budou mít i ti, kteří tuto část 

dluhů do pěti let neuhradí, protože o jejich oddlužení bude rozhodovat soud, který zohlední, zda 

se o splacení dluhu dostatečně snažili. Senátoři navrhovali tyto podmínky zcela zrušit, poslanci 

jejich úpravy ale odmítli. Podle kritiků novely bude stále existovat skupina nejchudších lidí, kteří 

se z dluhové pasti nemají šanci dostat.  Britský deník The Guardian v souvislosti s projednáváním 

novely napsal, že dluhová spirála obyvatel ohrožuje demokracii v ČR, protože dlužníci ztrácí 

důvěru v úřady i stát a politiky.    

Skupina 25 senátorů v čele s Ivo Valentou (Soukromníci) neuspěla u Ústavního soudu s návrhem 

zrušit velkým obchodním řetězcům povinnost odevzdávat část neprodaného zboží potravinovým 

bankám. Neprodané zboží, které by skončilo v odpadu, bude proto i nadále distribuováno přes 

neziskové organizace potřebným.   

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová neuspěla s návrhem na zvýšení životního 

minima o 380 korun. Podle návrhu ministryně se měla částka, která slouží ke stanovení sociálních 

dávek nebo alimentů, zvýšit po sedmi letech.   

V dubnu skončí mandát zástupci ombudsmanky Stanislavu Křečkovi, proto Senát i prezident 

Miloš Zeman navrhli Poslanecké sněmovně kandidáty. Zatímco Zeman podpořil Křečka a 

advokáta Zdeňka Koudelku, senátoři navrhli bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku 

Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markétu Seluckou.  Proti volbě 

Koudelky se postavila řada osobností i zástupců neziskových organizací v čele s Petrem 

Pithartem, ředitelem organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem nebo mluvčími Charty 77 Věrou 

Roubalovou a Danou Němcovou. Ve společném prohlášení připomínali Koudelku jako jednoho z 

autorů volebního zákona z dob opoziční smlouvy, který měl znevýhodnit malé strany, nebo jako 



 
 

 

spoluautora kontroverzní amnestie Václava Klause.  Poslanci nechali do druhého kola postoupit 

Křečka a Seluckou, v tajné volbě ale nezískal dostatečný počet hlasů ani jeden z nich, proto zatím 

ve funkci setrvává Křeček.  

 

Krajní pravice 

V lednu byl odsouzen ke čtyřem letům vězení Jaromír Balda, který způsobil nehodu dvou 

osobních vlaků na Mladoboleslavsku. Na železniční koleje pokácel dva stromy a šířil výhružné 

letáky, aby vyvolal dojem, že nehodu způsobili muslimští migranti. V průběhu soudního procesu 

se ukázalo, že Balda se na činy delší dobu připravoval. Zazněl také záznam telefonického 

rozhovoru Baldy s členkou SPD Blankou Vaňkovou, ve kterém Balda doslova říká, že chce jít po 

migrantech „jako po škodný v lese“ a že muslimkám by chtěl hodit pod nohy „molotovův 

koktejlek“. Podle předsedy soudního senátu středočeského krajského soudu Jiřího Wažika je 

Balda obětí manipulace lidí, kteří ve společnosti šíří extremistické názory. I přesto je však za své 

činy odpovědný a stal se tak v podstatě prvním odsouzeným teroristou v ČR.  Státní zástupce 

čtyřletý trest navrhoval v obžalobě, přesto se po vynesení rozsudku odvolal.    

Průběžná zpráva o extremismu Ministerstva vnitra informovala o meziročním nárůstu činů s 

extremistickým podtextem. V roce 2018 jich policie zaznamenala 179, tedy o 26 více než o rok 

dříve. Zpráva také zmínila protimigrantská, protimuslimská a protiromská témata obsažená v 

předvolebních kampaních před říjnovými komunálními volbami. Ve veřejném prostoru se i 

nadále objevovaly kvazi-mediální projekty, které šířily konspirační teorie, vyvolávaly strach z 

migrantů, Romů a sexuálních menšin či kritizovaly seriózní média nebo občanskou společnost.   

Německá televize MDR zveřejnila reportáž s názvem Ubytovat, zkasírovat o Jiřím Sieberovi, který 

na severu Čech obchoduje s chudobou. Sieber před kamerou plánoval vybudování vesnice pro 

lůzu, což před volbami navrhovalo hnutí Mostečané Mostu. Sieber také vysvětloval, že řešením 

by bylo Romům „nabourat jejich genetickej kód. Respektive v momentě, kdy se mísí krev, kdy se 

jim dostane víc bílý krve, tak voni dostávaj světlejší barvu a víc inteligence“. V závěru reportáže 

Sieber ukázal svou sbírku, která obsahuje například zbraně neonacistů, kteří v roce 2008 

pochodovali na sídlišti Janov, plechovku od Cyklonu B nebo plachetnici z lidské kůže z 

koncentračního tábora Dachau. 

 



 
 

 

Místní samospráva 

Vedení Prahy začalo po volbách řešit vysoké nájmy, nedostatek bytů a nedosažitelnost 

udržitelného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Na začátku ledna proto pražští radní 

rozhodli, že město nebude prodlužovat nájemní smlouvy soudcům a státním zástupcům, kteří si 

v hlavním městě dosud pronajímali byty hluboko pod tržní cenou. Uvolněné byty magistrát 

pronajme rodinám ohroženým chudobou.   

Naopak Ústí nad Labem řeší situaci sociálně slabých rodin zavedením tzv. bezdoplatkové zóny na 

celém svém území. V Ústí i přilehlých Trmicích se už nevyplácí nově příchozím doplatky na 

bydlení, neboť celé město je označeno jako místo se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 

jevů. Kritici upozorňují na to, že takový krok sociální nerovnosti a problémy pouze prohloubí.  

Stejné podmínky zavedlo v roce 2017 město Kladno. Na konci března letošního roku ale 

středočeský krajský úřad opatření zrušil. Své rozhodnutí úředníci odůvodnili tak, že nelze plochu 

bezdoplatkových zón vymezit takto vágně a kladenský úřad pochybil i tím, že veřejnost nejprve 

nevyzval k podání připomínek. Bezdoplatkové zóny začaly platit od ledna i v Liberci. Proti 

rozhodnutí města se vymezila Asociace romských představitelů Libereckého kraje i Agentura pro 

sociální začleňování.   

Čtyři obyvatelé Mostu si stěžovali na kampaň sdružení Mostečané Mostu, které je propojeno s 

bytovým družstvem Krušnohor. Před podzimními komunálními volbami kandidáti slibovali, že 

postaví „vesnici pro lůzu“, definitivně vyřeší „nepřizpůsobivé“ a na stránkách zpravodaje 

bytového družstva dlouhodobě šířili nenávistnou kampaň proti Romům. Stížnost zamítl krajský i 

Ústavní soud. Stěžovatelé se proto obrátili na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.   

Nenávistnou kampaň měla před volbami v Mostě i strana Otevřená radnice Most, která na 

plakátech upozorňovala, že „jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí“, což na sociálních 

sítích doplnili členové strany popiskem „Nulová tolerance nepřizpůsobivým“. Po volbách se 

ukázalo, že jeden z kandidátů provozuje v Mostě spolek Čonoro, který deklaruje, že pomáhá 

Romům. Agentura pro sociální začleňování se od spolku v únoru distancovala.    

 

Bezpečnostní složky 



 
 

 

Liberecký soud zprostil obžaloby policistu Jiřího Stejskala, který v září 2015 zasáhl teleskopickým 

obuškem proti jednomu ze sběračů legálního technického konopí. Podle obžaloby ho šestkrát 

udeřil obuškem, kopem ho podrazil a spolu s kolegou mu nasadili pouta. Policisté jednali na 

pokyn nadřízeného, který jim uložil, aby prověřili sběr marihuany. Na poli se ale pěstovalo pouze 

technické konopí bez THC a zmlácený muž byl jedním z brigádníků najatých na jeho sběr.   

Policie začala intenzivněji informovat veřejnost o tom, že stíhá projevy nenávisti na internetu a 

sociálních sítích. Policejní prezident Jan Švejdar na to upozornil i po teroristickém útoku na 

Novém Zélandu, kdy se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře schvalující terorismus a 

útoky proti muslimům. V květnu 2018 však policie přestala provozovat online formulář na 

nahlašování kyberkriminality a dosud jej nenahradila novou verzí. Lidé tak mohou využít pouze 

formulář sdružení CZ.NIC, které provozuje web Stoponline.cz. Jeho administrátoři se ale 

soustředí především na dětskou pornografii a například nenávistné projevy nebo šíření poplašné 

zprávy nenahlašují policii, ale pouze správci webu, kde se závadný obsah objevil. Jedinou 

spolehlivou cestou, jak se obrátit na policii kvůli kriminalitě na internetu je tedy podání trestního 

oznámení.  

 

Média a kultura 

Veřejný prostor výrazným způsobem zasáhl sedmidílný seriál Most!, který odvysílala Česká 

televize. Dílo scénáristy Petra Kolečka, režiséra Jana Prušinovského a dalších tvůrců, mezi kterými 

byli i romští herci, popisovalo pomocí drsného humoru severočeskou realitu. Nekorektní styl 

vyprávění v seriálu odhaloval nefunkčnost a nesmyslnost předsudků mezi lidmi. Seriál 

zpopularizoval město Most a rozšířil povědomí o sociálních problémech, se kterými se (nejen) 

Mostečané potýkají. Ani oblíbený seriál se však nevyhnul hoaxům. Internetem se začala šířit 

vymyšlená zpráva, že romské neziskové organizace chtějí seriál zakázat.   

V lednu přestal fungovat web White Media, který zveřejňoval seznamy živých terčů – cizinců i 

lidí, kteří se zastávají práv menšin. Na webu vycházely také otevřeně rasistické texty nebo byly 

zveřejňovány ukradené e-maily včetně soukromé korespondence tehdejšího předsedy vlády 

Bohuslava Sobotky. Stránky vypnul poskytovatel webhostingu na podnět Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.   



 
 

 

Člověk v tísni zveřejnil webovou aplikaci Doložkomat, která zjistí, zda není konkrétní exekuce 

vymáhána protiprávně. Zájemci musí vyplnit jméno věřitele v úvěrové smlouvě, rok jejího 

podepsání a datum vyhotovení rozhodčího nálezu. V případě, že bude možné exekuci napadnout, 

aplikace vytvoří návrh na zastavení vymáhání, který lze podat exekutorskému úřadu. Autoři 

reagují na skutečnost, že v roce 2017 mělo v ČR exekuce skoro 10 procent obyvatel.  

Populární český youtuber Kovy začal spolupracovat s Člověkem v tísni na tvorbě vzdělávacích 

videí zaměřených na mediální gramotnost. Kampaň cílí na mladé lidi od dvanácti let. Kromě videí 

vznikla v rámci projektu také metodika pro učitele a učební materiály pro studenty.   

V únoru vznikl v Praze Klub romských spisovatelů. Jde o jeden z projektů organizace Slovo 21 a 

cílem je platforma, ve které budou romští autoři spolupracovat a podporovat se.  Knihy romských 

autorů jsou od března k dostání v mosteckém Chanově, kde byla otevřena Knihovna Josefa 

Serinka.   

V Muzeu romské kultury proběhla vzpomínka na oběti genocidy Romů. Muzeum tyto události 

připomíná každoročně 7. března na výročí vypravení prvního velkého transportu Romů do 

koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau.  

 

Veřejnost 

Ústavní soud se zabýval případem muže, kterému se nelíbilo, že si děti ve školce hrají s panenkou 

tmavé pleti a ředitelce školky napsal výhružný e-mail. Státní zástupce jeho stíhání podmínečně 

zastavil a stanovil roční zkušební lhůtu. Stíhaný muž s tím však nesouhlasil a požadoval úplně 

zastavení. Ústavní soud jeho stížnost však v lednu zamítl.    

Česká obchodní inspekce v roce 2018 odhalila celkem 13 případů diskriminace spotřebitelů. 

Nejčastěji šlo o vyšší ceny za zboží pro cizince nebo diskriminaci na trhu s byty. Například v obci 

Velký Týnec obsahoval inzerát jako podmínku pronájmu: „né rómy, né malé děti“.  

Na začátku ledna bylo vyklizeno Autonomní sociální centrum Klinika v Praze, které je ve 

vlastnictví státní organizace Správy železniční dopravní cesty, ale od roku 2015 ho obývali 

aktivisté. V centru se během té doby uskutečnila řada kulturních a společenských akcí, probíhaly 

tu kurzy češtiny nebo romštiny a bylo zde také sběrné středisko materiální pomoci pro válečné 

běžence.   



 
 

 

Na budově ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se objevily bannery s nápisy: „Když 

vraždili Židy, mlčel jsem..., Když vyháněli Němce, mlčel jsem..., Když mlátili Romy, mlčel jsem...., 

Když odmítali uprchlíky, mlčel jsem..., Když přišli pro mě, už všichni mlčeli.“ Jde o jednu z výstav 

Monumentální topografie Fakulty umění a designu. Autorkou je Slovenka s maďarskými kořeny 

Ilona Németh.   

Výzkum kolektivu plzeňské katedry antropologie ukázal, že obyvatelé sociálně vyloučených 

lokalit jsou častěji oběťmi kriminality. Nejohroženější jsou přitom ti, kteří se hlásí k romské 

etnicitě či národnosti a mladí lidé. Nejčastěji čelí násilí z nenávisti, krádežím nebo vyhrožování. 

Výzkumníci analýzu zveřejnili v monografii Labyrintem zločinu a chudoby: Kriminalita a 

viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách, která je dostupná na webu www.brizolit.org.   

Výkonná rada Ústředí muslimských obcí na konci března zrušila členství předsedovi Pražské 

muslimské obce Leonidu Kušnarenkovi. Ten o pár dnů dříve zveřejnil video, na němž vyzýval 

muslimy k ozbrojování kvůli protimuslimským útokům a nabídl i pomoc se získáním zbrojního 

průkazu.  

Památník Terezín už nebude spolupracovat při pořádání Terezínské tryzny s Českým svazem 

bojovníků za svobodu, který vede Jaroslav Vodička. Vodička je ústeckým zastupitelem za 

Zemanovce a SPD a je autorem řady kontroverzních výroků. Na Terezínské tryzně v roce 2016 

například útočil na uprchlíky i média veřejné služby. Omezit účast na akcích Českého svazu 

bojovníků za svobodu doporučil svým členům kvůli aktivitám Jaroslava Vodičky také Senát. 

   



 
 

 

Poznámky k metodologickým charakteristikám této zprávy 

Případy popsané v kvartální zprávě jsou ty, které byly zaregistrovány zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi organizace In IUSTITIA během terénní práce a vlastního monitoringu médií a 

internetu. Dále některé případy nahlásili sami poškození či svědci. 

Předsudečná pohnutka je v této zprávě identifikována jako předběžná – expertní. In IUSTITIA se 

snaží incidenty, které byly zaznamenány jejími silami, ověřovat, a to zejména ve spolupráci s 

orgány činnými v trestním řízení. V kvartálních zprávách se nevyskytují incidenty, které In 

IUSTITIA přejímá z policejních statistik po uplynutí kalendářního roku do příslušných výročních 

zpráv o stavu předsudečného násilí v ČR. Z toho důvodu se údaje obsažené v kvartálních zprávách 

a výroční zprávě za daný rok budou nezbytně lišit. 

S ohledem na interpretaci prezentovaných dat je třeba dále doplnit, že u kategorií typu škody, 

formy útoku a pohnutky platí, že incident mohl být charakterizován více než jedním znakem. 

Například jeden incident mohl být zaregistrován jako protiromský a protimuslimský zároveň. U 

některých případů naopak mohly být znaky neznámé nebo zatím neobjasněné. Proto je nutno 

k jejich interpretaci přistupovat opatrně. 

Podrobněji je metodika monitorování předsudečného násilí zpracována ve výročních zprávách. 

 

Neprošlo jazykovou korekturou. 


