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Průběžná zpráva o předsudečném 

násilí/násilí z nenávisti 

1. 10. – 31. 12. 2018 

 

In IUSTITIA, o.p.s. 

Shrnutí  

In IUSTITIA zjistila ve čtvrtém kvartálu roku 2018 celkem 17 incidentů z nenávisti, které se staly na 

území České republiky.  

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

barvy pleti, sexuální orientace nebo identity a také příslušnosti k subkultuře.  

Mezi ohroženými skupinami zůstávají Romové (4 incidenty) a Muslimové (3 incidenty). 

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

anebo v klubu či restauraci. K útokům docházelo převážně v Hlavním městě Praze (6 incidentů), 

Jihomoravském (3 incidenty) a Ústeckém (3 incidenty) kraji. 

V daném období neevidujeme žádný relevantní vývoj v právní úpravě předsudečného násilí či práv 

obětí. Vybrané právní kauzy pak ukazují diametrálně odlišné přístupy orgánů činných v trestním řízení 

v obdobných případech. 

Společenskou atmosféru výrazně ovlivnil svými výroky prezident Miloš Zeman. Terčem jeho útoků se 

před koncem roku stali Romové. Šířil o nich stereotypní a nepodložené informace a zlehčoval jejich 

trauma holocaustu. Volby do komunálních zastupitelstev přinesly rasistické kampaně i dílčí úspěchy 

xenofobních politických subjektů. 
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Základní charakteristiky incidentů z nenávisti ve sledovaném období 

Motivace pachatelů 

 

 

V této části kvartální zprávy se zaměříme na motivace pachatelů. Nejvíce případů bylo motivováno 

nenávistí vůči národnosti či etnicitě (9 incidentů). Dále se relativně často objevilo mezi motivacemi 

náboženství a barva pleti. Ve dvou případech se motivaci zatím nepodařilo zjistit. Jednotlivě byly útoky 

motivovány sexuální orientací či identitou a příslušností k subkultuře. Motivaci národnosti či etnicity 

můžeme ve čtyřech případech specifikovat jako nenávist vůči Romům. Dvakrát se též v této kategorii 

vyskytla arabská etnicita. Ve dvou případech nebyla národnost zatím specifikována a jednou se jednalo 

o vietnamskou národnost. Co se týče náboženství, u všech případů se zatím zdá, že bylo motivací 

muslimské vyznání. 
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Forma útoku a způsobené škody 

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

se umístil fyzický útok. Dále byly útoky vedeny prostřednictvím zastrašování nebo vyhrožování (5 

případů). Jednou se jednalo o útok na majetek. 

 

 

Formám útoku částečně odpovídají i způsobené škody. Nejčastěji se objevovala újma psychická (12 

případů) a morální (11 případů). Čtyřikrát byla zaznamenána újma na zdraví s dobou léčení nad 7 dní a 

dvakrát újma na zdraví s dobou léčení do 7 dní. Majetkovou škodu menšího rozsahu jsme zaregistrovali 

jednou. 

 

11

8

5

1

0

2

4

6

8

10

12

Slovní útok Fyzický útok Zastrašování nebo
vyhrožování

Útok na majetek

Graf č. 2: Struktura forem útoku
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Lokalita a kraj incidentů 

Prostorové rozmístění zjištěných incidentů z nenávisti bylo stejně jako v minulosti nerovnoměrné. 

V krajích bylo nejvíce nenávistných útoků spácháno na území Hlavního města Prahy (6 incidentů). To 

je následováno Jihomoravským (3 incidenty) a Ústeckým (3 incidenty) krajem. Dále byly dva incidenty 

zaregistrovány v Moravskoslezském kraji. Ve dvou případech zůstal kraj zatím neurčený. Jeden incident 

byl zjištěn v Středočeském kraji. Podobná situace je patrná i na úrovni měst a obcí. Šest incidentů bylo 

zjištěno v Praze a 2 v Brně. Další incidenty se v jednotlivých městech a obcích objevovaly spíše 

jednotlivě. 

 

 

Při pohledu na bližší charakteristiky prostředí, ve kterém se incidenty odehrály, je patrné, že se 

incidenty odehrály v různých lokalitách. Sedm útoků bylo spácháno ve veřejném prostoru. Tři incidenty 

se udály na internetu a v klubu nebo baru. Jeden incident se vyskytl v dopravním prostředku, domově 

oběti. Dále se jeden incident odehrál v jiné lokalitě. 
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Konkrétní významné anonymizované případy ve sledovaném období 

Útok před nočním klubem 

Muž cizí státní příslušnosti, žijící dlouhodobě v České republice, navštívil společně se svou přítelkyní 

noční klub. Když z něj odcházeli, začal se s nimi bavit jeden z členů ochranky. Ženy se zeptal, zdali ji 

muž neobtěžuje. Oba odpověděli, že ne. Nato dotyčný člen ochranky začal muži nadávat, že je „černá 

píča“, a bil ho pěstmi do obličeje. Napadený utrpěl zlomeninu lícní kosti a musel podstoupit operaci. 

 

Napadení v klubu 

Na skupinu zahraničních studentů zaútočili tři neznámí pachatelé. Ti si cíleně vybírali návštěvníky 

klubu, kteří nemluvili česky, a ty fyzicky napadali. Studenti před útočníky utekli do prostor 

vysokoškolských kolejí. Pachatelé je však začali pronásledovat a v útoku dále pokračovali. Deset 

studentů skončilo se zraněními v nemocnici. Policisté, kteří byli do klubu přivoláni, se podle 

poškozených nejprve zdráhali zasáhnout. Studentům pomohli až ve chvíli, kdy je útočníci začali 

pronásledovat i mimo klub.  

 

Napadení v baru 

Žena s přítelem přišli do baru a požádali barmana, jestli by si mohli vzít pivo s sebou. Na tuto otázku 

jim bylo ze strany barmanových přátel bez zřejmého důvodu hrubě odpovězeno. Proti tomu se přítel 

ženy ohradil. To mělo za následek, že muže chytili, ženu povalili na zem a kopali do ní. Po útoku 

pachatelé vyhrožovali dvojici napadených, že pokud budou volat policii, tak si zjistí, kde bydlí a počkají 

si na ně. I přes tyto výhružky žena policii přivolala. Žena byla po útoku odvezena na ošetření do 

nemocnice s poraněním hlavy. Podle průběhu incidentu je brutální reakce ze strany pachatelů, 

založena na odlišnosti napadených osob od pachatelů.  

 

Vývoj právní úpravy a zajímavé právní kauzy 

Ve sledovaném období nebyl zaznamenán žádný relevantní vývoj v oblasti právní úpravy 

předsudečného násilí či násilí z nenávisti, a to ani v trestněprávním rámci, ani co se týče práv obětí. 

Níže jsou uvedeny právní kauzy, jimiž se In IUSTITIA v daném období zabývala a jež poukazují zejména 

na slovní formu předsudečného násilí a jeho projevy na internetu a sociálních sítích. 
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Novorozenec terčem nenávisti 

Dítě s česko-kurdskými a vietnamskými kořeny, které se narodilo do rodiny žijící v České republice, bylo 

v porodnici vyfotografováno lokálním deníkem do novorozenecké rubriky. Tato fotografie byla také 

zveřejněna jako příspěvek na Facebooku, kam několik desítek uživatelů Facebooku vložilo své 

komentáře. Některé z nich byly silně vulgární, urážlivé, nenávistné, některé obsahovaly i výhružky, 

např. utopením. 

Poté co se matka dítěte o těchto komentářích dozvěděla, nahlásila celou věc na policii. Ta se případem 

začala zabývat a rozdělila jej do několika samostatných řízení vždy podle místa, kde se podezřelí 

nacházeli v momentě přidání komentáře na Facebook. 

Ve dvou případech pak již byli pachatelé pravomocně odsouzeni za spáchání trestného činu 

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, konkrétně se 

jednalo o autory komentářů, které zněly: „Dupnout na krk“ a „Já být porodník, tak mám za půl hodiny 

plnej kýbl.“ V prvním případě nyní musí pachatel odpracovat 100 hodin obecně prospěšných prací, 

pachatelka druhého výroku byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody. Soudy také oběma 

pachatelům přikázaly uhradit poškozené náhradu nemajetkové újmy ve výši 5 000 Kč.   

 

Útok na „proimigrační aktivistku“  

Klientka se stala terčem nenávistných útoků poté, co na Facebooku zveřejnila inzerát poptávající 

podnájem pro mladého muže z Afghánistánu. Tento inzerát veřejně sdílela dnes již zrušená stránka 

Islám v ČR nechceme. Doprovozen byl fotografiemi klientky, jejími osobními informace a též zmínkou, 

že klientka je členkou sdružení pomáhajícího uprchlíkům. V důsledku toho obdržela klientka množství 

nenávistných vzkazů, a to prostřednictvím jak sociálních sítí, tak svého soukromého telefonu. V nich 

útočníci mimo jiné vyjadřovali přání, aby byla klientka uprchlíky rozřezána, hozena do studny či 

znásilněna. 

Protože policie věc odložila, podala poškozená podnět k přezkumu okresnímu státnímu zástupci. Státní 

zástupce nejenže neshledal v postupu policie žádné pochybení, naopak na poškozenou zaútočil s tím, 

že si za napadení může sama. Uvedl, že „drtivá většina občanů si migraci muslimů nepřeje a považuje 

ji za problematickou, mimo jiné i z obavy o svou bezpečnost,“ a proto měla podobnou reakci na svůj 

příspěvek očekávat. Přestože byla na jednání státního zástupce podána stížnost a proti jeho rozhodnutí 

podán podnět k přezkumu na krajské státní zastupitelství a posléze i na Nejvyšší státní zastupitelství, 

rozhodujícími orgány nebyly tyto podněty a stížnost shledány jako důvodné. Nejenže tedy nebylo 



8 
 

jednání státního zástupce potrestáno, ale ani nebylo řádně prošetřeno napadání poškozené v trestním 

řízení. 

 

Společenské ovzduší ve sledovaném období 

Politická reprezentace 

Evropské centrum pro práva Romů se ohradilo proti protiromským výrokům prezidenta Miloše 

Zemana, který při své zářijové návštěvě v Kojetíně uvedl, že 90 procent nepřizpůsobivých je z romské 

komunity a pochvalně vzpomínal na dobu, kdy byli nepracující Romové vězněni a ti pracující 

ukázňováni fackami od svých romských vedoucích. Zástupci Centra proto adresovali prezidentovi 

dopis, ve kterém jeho výroky označili za rasistické a nenávistné a vyzvali ho k rezignaci.1 Na 

prezidentovy výroky zareagovali i Romové spontánní kampaní, v jejímž rámci umisťovali na Facebook 

své fotografie ze zaměstnání.2  

Navzdory kritice útočil Zeman na Romy dál. V průběhu říjnových voleb se podivoval, že se Romové při 

sčítání lidu nehlásí ke své národnosti, ale přihlašují se jako Češi, Slováci nebo Maďaři. Redaktor České 

televize Richard Samko mu proto vysvětlil, že to je dáno historickou zkušeností a obavou z nacistické a 

komunistické minulosti. Zeman na to odpověděl: „Ale to už je strašně dávno. A pokud jde o 

komunistickou, tak na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli.“3 Zemanova slova 

odsoudili mnozí politici a tvrzení o 90 procentech nepracujících Romů zcela vyvrátil například sociolog 

Daniel Prokop.4 

Kritiku sklidil prezident i za své výroky o inkluzi ve vzdělávání. Ve sněmovně se vymezoval proti 

údajnému výroku z metodických pokynů ministerstva školství, podle nějž by měly být znevýhodněné 

děti se svými asistenty odděleny od ostatních dětí paravánem. Odborníci vyloučili, že by metodika 

                                                           
1 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/centrum-pro-prava-romu-vyzyva-nesouhlasite-s-protiromskymi-

vyroky-milose-zemana-napiste-mu-e-mail-jednim-kliknutim  
2 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romove-zaplavili-facebook-stovkami-fotografii-kde-je-videt-

jak-pracuji-a-vzkazuji-zemanovi-pracujeme-prestante-nas-urazet 

3 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-znovu-urazi-romy-co-je-to-za-narodnost-ktera-se-

nedokaze-prihlasit-ke-sve-narodnosti-nacismus-je-pry-uz-daleko  
4 https://www.lidovky.cz/domov/sociolog-prokop-zeman-pouzil-cisla-z-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pracuje-

vetsina-
romu.A181006_115845_ln_domov_mber#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&ut
m_content=main  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/centrum-pro-prava-romu-vyzyva-nesouhlasite-s-protiromskymi-vyroky-milose-zemana-napiste-mu-e-mail-jednim-kliknutim
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/centrum-pro-prava-romu-vyzyva-nesouhlasite-s-protiromskymi-vyroky-milose-zemana-napiste-mu-e-mail-jednim-kliknutim
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romove-zaplavili-facebook-stovkami-fotografii-kde-je-videt-jak-pracuji-a-vzkazuji-zemanovi-pracujeme-prestante-nas-urazet
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romove-zaplavili-facebook-stovkami-fotografii-kde-je-videt-jak-pracuji-a-vzkazuji-zemanovi-pracujeme-prestante-nas-urazet
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-znovu-urazi-romy-co-je-to-za-narodnost-ktera-se-nedokaze-prihlasit-ke-sve-narodnosti-nacismus-je-pry-uz-daleko
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-znovu-urazi-romy-co-je-to-za-narodnost-ktera-se-nedokaze-prihlasit-ke-sve-narodnosti-nacismus-je-pry-uz-daleko
https://www.lidovky.cz/domov/sociolog-prokop-zeman-pouzil-cisla-z-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pracuje-vetsina-romu.A181006_115845_ln_domov_mber#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/domov/sociolog-prokop-zeman-pouzil-cisla-z-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pracuje-vetsina-romu.A181006_115845_ln_domov_mber#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/domov/sociolog-prokop-zeman-pouzil-cisla-z-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pracuje-vetsina-romu.A181006_115845_ln_domov_mber#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
https://www.lidovky.cz/domov/sociolog-prokop-zeman-pouzil-cisla-z-vyloucenych-lokalit-v-cesku-pracuje-vetsina-romu.A181006_115845_ln_domov_mber#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
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obsahovala takové nařízení pro všechny děti. Jako pomůcku ho může poradna doporučit pouze u 

některých dětí s autismem.5   

Ačkoli se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala k vytvoření zákona o sociálním bydlení, 

premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v říjnu oznámili, že vláda zákon 

připravovat nebude a nahradí ho investičním programem. Odbory a neziskové organizace v otevřeném 

dopise premiérovi vysvětlily, že s ohledem na situaci na trhu je pro lidi v bytové nouzi zákon o sociálním 

bydlení nezbytný.6    

 

Krajní pravice 

Ze čtvrtletní zprávy o extremismu vyplývá, že v souvislosti se srpnovou demonstrací Dělnická strana 

sociální spravedlnosti (DSSS) v Dubí bylo obviněno 11 lidí. Důvodem byla například neonacistická 

symbolika, hajlování nebo napadení novináře.7  

DSSS pořádala shromáždění i 17. listopadu v Litvínově. Jeden z účastníků je podezřelý z přečinu projevu 

sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, protože měl na sobě vestu se 

symbolem orlice a číslem 14.8  Shromáždění se uskutečnilo deset let po střetu z policií, kterého se 

členové a příznivci strany dopustili při pokusu o vstup do Janova, sídliště zčásti obývaného Romy, které 

chtěli napadnout. Romové si na janovském sídlišti připomněli výročí zapálením svíček za tehdy zraněné 

policisty a oběti nacismu.9  

Strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury zůstane zmíněna ve Zprávě o extremismu 

na území České republiky v roce 2017, kterou vydalo Ministerstvo vnitra. Ve zprávě se například píše, 

že Okamurovo hnutí „není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si 

ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory“. Tato pasáž 

v textu zůstane i přesto, že hrad požadoval její odstranění.10   

                                                           
5 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milose-zeman-kritika-inkluze-naklady-

paravan.A181024_102009_domaci_nub  
6 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tz-neziskove-organizace-a-odbory-vyzyvaji-premiera-

vypracujte-zakon-o-socialnim-bydleni  
7 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ctvrtletni-zprava-o-extremismu-policie-obvinila-11-lidi-v-

souvislosti-s-demonstraci-dsss-v-dubi  
8 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-resi-ucastnika-litvinovskeho-mitinku-dsss-ktery-mel-

na-veste-neonacisticke-symboly  
9 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/desetilete-vyroci-pokusu-o-pogrom-na-janovske-romy-si-

pripomnelo-jen-par-extremistu-romove-zapalili-svicky-za-zranene  
10 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bezpecnostni-rada-statu-schvalila-zpravu-o-extremismu-

pasaze/r~fc687c0cf93311e8b04aac1f6b220ee8/?redirected=1550788436  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milose-zeman-kritika-inkluze-naklady-paravan.A181024_102009_domaci_nub
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milose-zeman-kritika-inkluze-naklady-paravan.A181024_102009_domaci_nub
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tz-neziskove-organizace-a-odbory-vyzyvaji-premiera-vypracujte-zakon-o-socialnim-bydleni
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tz-neziskove-organizace-a-odbory-vyzyvaji-premiera-vypracujte-zakon-o-socialnim-bydleni
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ctvrtletni-zprava-o-extremismu-policie-obvinila-11-lidi-v-souvislosti-s-demonstraci-dsss-v-dubi
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ctvrtletni-zprava-o-extremismu-policie-obvinila-11-lidi-v-souvislosti-s-demonstraci-dsss-v-dubi
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-resi-ucastnika-litvinovskeho-mitinku-dsss-ktery-mel-na-veste-neonacisticke-symboly
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-resi-ucastnika-litvinovskeho-mitinku-dsss-ktery-mel-na-veste-neonacisticke-symboly
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/desetilete-vyroci-pokusu-o-pogrom-na-janovske-romy-si-pripomnelo-jen-par-extremistu-romove-zapalili-svicky-za-zranene
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/desetilete-vyroci-pokusu-o-pogrom-na-janovske-romy-si-pripomnelo-jen-par-extremistu-romove-zapalili-svicky-za-zranene
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bezpecnostni-rada-statu-schvalila-zpravu-o-extremismu-pasaze/r~fc687c0cf93311e8b04aac1f6b220ee8/?redirected=1550788436
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bezpecnostni-rada-statu-schvalila-zpravu-o-extremismu-pasaze/r~fc687c0cf93311e8b04aac1f6b220ee8/?redirected=1550788436
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Ústavní soud potvrdil trest pro Adama B. Bartoše za protižidovský text u hrobu Anežky Hrůzové v Polné. 

Bartoš byl pravomocně odsouzen k jednomu roku vězení s dvouletým podmíněným odkladem.11  

 

Místní samospráva 

Na začátku října proběhly volby do obecních zastupitelstev. Pár dnů před otevřením volebních 

místností vyšlo najevo, že mezi kandidáty SPD jsou lidé, kteří o tom neví a nesouhlasí s tím. Problém se 

týkal nejméně 5 lidí z Prahy 9. Stejný problém zaznamenali i někteří lidé v Ústí nad Labem, když se proti 

své vůli ocitli na kandidátce hnutí Čisté ústí, kterou vede předseda DSSS Tomáš Vandas.12 

Na sdružení Mostečané Mostu byla v souvislosti s kampaní podána stížnost na průběh voleb kvůli 

předvolebním billboardům a dalším propagačním materiálům. Slibovali na nich, že „vystaví vesnici pro 

lůzu“. Další hesla například zněla: „Neumíš se chovat, nemůžeš s námi žít,“ nebo: „Ani deratizační 

prostředky na tu havěť nestačí.“ Rasistickou kampaň šířilo ve svém zpravodaji i Stavební bytové 

družstvo Krušnohor, které je se sdružením personálně propojené.13    

Okamurova SPD získalo celkem 170 mandátů a v Brně se dostalo do zastupitelstva.14 DSSS byla opět 

zvolena do zastupitelstva Duchcova. Po volbách její členové podepsali koaliční dohodu s ČSSD, KSČM a 

uskupením Žijeme Duchcovem. ČSSD uzavřela koalici s DSSS a KSČM už v minulém volebním období, 

kvůli čemuž byla duchcovská sociálnědemokratická buňka v roce 2014 zrušena. Na podzim 2018 byla 

ovšem znovu obnovena. Strana TOP 09, jejíž členové kandidovali za uskupení Žijeme Duchcovem, se 

od koaliční smlouvy distancovala.15 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.denik.cz/z_domova/extremista-bartos-neuspel-se-stiznosti-za-napis-v-polne-dostal-podminku-

20181218.html  
12 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nic-nepodepsali-ale-kandidovali-za-spd-pet-lidi-to-zjistilo-az-

z-volebnich-listku  
13 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sdruzeni-mostecane-mostu-ma-problem-kvuli-jejich-

rasisticke-kampani-byla-podana-stiznost-na-prubeh-voleb  
14 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spd-tomia-okamury-bude-nove-v-zastupitelstvu-v-brne-

celkem-ziskalo-xenofobne-populisticke-hnuti-kolem-170-mandatu  
15 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/skandalni-spoluprace-cssd-a-extremistu-z-dsss-v-duchcove-

pokracuje-top-09-se-od-koalice-distancuje  

https://www.denik.cz/z_domova/extremista-bartos-neuspel-se-stiznosti-za-napis-v-polne-dostal-podminku-20181218.html
https://www.denik.cz/z_domova/extremista-bartos-neuspel-se-stiznosti-za-napis-v-polne-dostal-podminku-20181218.html
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nic-nepodepsali-ale-kandidovali-za-spd-pet-lidi-to-zjistilo-az-z-volebnich-listku
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nic-nepodepsali-ale-kandidovali-za-spd-pet-lidi-to-zjistilo-az-z-volebnich-listku
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sdruzeni-mostecane-mostu-ma-problem-kvuli-jejich-rasisticke-kampani-byla-podana-stiznost-na-prubeh-voleb
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/sdruzeni-mostecane-mostu-ma-problem-kvuli-jejich-rasisticke-kampani-byla-podana-stiznost-na-prubeh-voleb
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spd-tomia-okamury-bude-nove-v-zastupitelstvu-v-brne-celkem-ziskalo-xenofobne-populisticke-hnuti-kolem-170-mandatu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spd-tomia-okamury-bude-nove-v-zastupitelstvu-v-brne-celkem-ziskalo-xenofobne-populisticke-hnuti-kolem-170-mandatu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/skandalni-spoluprace-cssd-a-extremistu-z-dsss-v-duchcove-pokracuje-top-09-se-od-koalice-distancuje
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/skandalni-spoluprace-cssd-a-extremistu-z-dsss-v-duchcove-pokracuje-top-09-se-od-koalice-distancuje
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Bezpečnostní složky 

Ministr vnitra Jan Hamáček slíbil, že řady české policie posílí tisíc policistů. 152 z nich bude bojovat 

s kyberkriminalitou, terorismem, extremismem nebo finanční kriminalitou. U policie v současnosti 

pracuje přibližně 40 tisíc lidí.16 

 

Média a kultura 

Česká televize odvysílala osmidílný detektivní seriál Lynč o brutální vraždě mladého Roma. Na projektu 

spolupracovali studenti FAMU, JAMU a zlínské UTB. Hlavním tématem díla je rasová nesnášenlivost a 

předsudky mezi lidmi na malém městě.17   

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny napsali prohlášení k pořadu České televize Máte 

slovo Michaely Jílkové. Vyjádřili v něm nesouhlas s tím, aby byly rasistické výpady prezidenta Miloše 

Zemana vůči Romům probírány v pořadu, jehož „formát debaty ani způsob jejího vedení neumožňují 

diskusi, nedávají prostor analýze, jejich cílem je jen populisticky a bulvárně zesměšňovat řečníky 

v ukřičené a vyhrocené hádce“. Účast v debatě odmítli zástupci organizací Romea, In IUSTITIA i ředitel 

Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček.18  

Skupina dobrovolníků, kteří si říkají „elfové“, se rozhodla chránit stát a bojovat proti dezinformacím a 

ruské propagandě. Členové uskupení chtějí zůstat v anonymitě, jsou mezi nimi ale údajně studenti, 

lékaři, kyberspecialisté, vědci nebo policisté a vojáci. Vyhledávají dezinformace, mapují je a zjišťují, kdo 

za nimi stojí. Někteří z nich se zaměřují například na dezinformační řetězové e-maily.19  

 

Veřejnost 

28. října se uskutečnilo na Hradčanském náměstí shromáždění v rámci Roma Pride 2018. Během akce 

zazněly projevy, které se vymezovaly především vůči protiromským výrokům prezidenta Zemana. 

Původně byl naplánován i pochod centrem města, ten se ale kvůli nepřízni počastí neuskutečnil. Večer 

                                                           
16 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-prijme-1000-policistu-na-zakladni-sluzbu-i-

extremismus  
17 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ct-dnes-spusti-novy-detektivni-serial-lync-o-vrazde-mladeho-

roma-jednu-z-hlavnich-postav-hraje-marsell-bendig  
18 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-vyzyvaji-ceskou-televizi-dejte-prostor-

skutecne-debate-porad-mate-slovo-ji-neumoznuje  
19 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-elfove-rusti-trollove-dezinformace-

propaganda/r~93a60ad0db6b11e89de10cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3R%20wxAGmQZhRFr37wX9bA117UfTD39I
eByWMwk3DhkeGLJQkQsOGIg2Bg0  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-prijme-1000-policistu-na-zakladni-sluzbu-i-extremismus
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-prijme-1000-policistu-na-zakladni-sluzbu-i-extremismus
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ct-dnes-spusti-novy-detektivni-serial-lync-o-vrazde-mladeho-roma-jednu-z-hlavnich-postav-hraje-marsell-bendig
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ct-dnes-spusti-novy-detektivni-serial-lync-o-vrazde-mladeho-roma-jednu-z-hlavnich-postav-hraje-marsell-bendig
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-vyzyvaji-ceskou-televizi-dejte-prostor-skutecne-debate-porad-mate-slovo-ji-neumoznuje
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-vyzyvaji-ceskou-televizi-dejte-prostor-skutecne-debate-porad-mate-slovo-ji-neumoznuje
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-elfove-rusti-trollove-dezinformace-propaganda/r~93a60ad0db6b11e89de10cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3R%20wxAGmQZhRFr37wX9bA117UfTD39IeByWMwk3DhkeGLJQkQsOGIg2Bg0
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-elfove-rusti-trollove-dezinformace-propaganda/r~93a60ad0db6b11e89de10cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3R%20wxAGmQZhRFr37wX9bA117UfTD39IeByWMwk3DhkeGLJQkQsOGIg2Bg0
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-elfove-rusti-trollove-dezinformace-propaganda/r~93a60ad0db6b11e89de10cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3R%20wxAGmQZhRFr37wX9bA117UfTD39IeByWMwk3DhkeGLJQkQsOGIg2Bg0
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proběhl v Žižkostele koncert kapely Terne čhave.20 Proti Zemanovým výrokům na adresu Romů se 

demonstrovalo na Hradčanském náměstí i 17. listopadu.21  

Podle ostravské organizace Romipen diskriminuje tamní největší poskytovatel nájemního bydlení 

společnost Residomo romské nájemníky. Společnost si podle svého vyjádření chce každého nájemníka 

prověřit, zda platí nájem, nemá exekuce či dluhy a zda na něj nejsou stížnosti s porušováním 

domovního řádu. Pracovníci organizace Romipen ale upozorňují, že mezi lidmi, kterým nebyla smlouva 

prodloužena, byli i ti, kteří žádný problém nemají a nájem řádně platí. Residomo spolupracuje 

s městem na programech nulové tolerance a jeho ředitel se ostře vymezuje proti „nepřizpůsobivým“.22 

Česká obchodní inspekce zahájila správní řízení s pěti provozovateli koupališť na severu Čech kvůli 

diskriminaci určité části zákazníků. Provozovatelé koupališť nabízeli až sedmdesátiprocentní slevu pro 

místní obyvatele obce, zatímco přespolní návštěvníci zaplatili plnou cenu. Opatření bylo podle 

mnohých namířeno proti Romům. Provozovatelům koupališť hrozí až třímilionová pokuta. 23  

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zveřejnila deset opatření, která by podle ní přispěly k lepší 

integraci Romů ve školách. Doporučuje například kvalitnější společné předškolní vzdělávání nebo 

dobrou přípravu učitelů na etnicky rozmanité třídní kolektivy.24  

Redaktoři Českého rozhlasu vytvořili spolu s pracovníky Centra pro společenské otázky Simulátor 

sociálních dávek, který názorně ukazuje, že se lidem s exekucemi nevyplatí pracovat. Program 

upozorňuje na to, že český sociální systém místo motivace spíše trestá, což je kontraproduktivní.25  

Terezínský památník v příštím roce neumožní předsedovi Českého svazu bojovníků za svobodu 

Jaroslavu Vodičkovi promluvit na Terezínské tryzně. Důvodem jsou Vodičkovy slovní útoky na uprchlíky 

i média veřejné služby, které zahrnul do svého projevu v roce 2016.26 

V Liberci se objevilo 12 nových kamenů zmizelých, které upomínají na tragické osudy především židů 

za druhé světové války. Jeden z nově instalovaných libereckých kamenů byl věnován zavražděnému 

                                                           
20 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-pochod-romske-hrdosti-roma-pride-2018   
21 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-demonstrace-jdeme-do-toho-me-dzav-a-so-

tumen-avena  
22 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lide-na-davkach-nejsou-zadouci-byvale-rpg-proveruje-sve-

najemniky  
23 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/opatreni-namirene-proti-romum-provozovatele-koupalist-v-

lete-diskriminovali-vyssim-vstupnym-nektere-skupiny-obyvatel  
24 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ombudsmanka-doporucila-deset-opatreni-k-lepsi-integraci-

romu-do-beznych-skol-a-mezi-ostatni-deti  
25 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lidem-v-exekuci-se-nevyplati-pracovat-ukazuje-nova-

kalkulacka-socialnich-davek  
26 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/predseda-ceskeho-svazu-bojovniku-za-svobodu-csbs-

jaroslav-vodicka-uz-nebude-vystupovat-na-terezinske-tryzne  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-pochod-romske-hrdosti-roma-pride-2018
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-demonstrace-jdeme-do-toho-me-dzav-a-so-tumen-avena
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-demonstrace-jdeme-do-toho-me-dzav-a-so-tumen-avena
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lide-na-davkach-nejsou-zadouci-byvale-rpg-proveruje-sve-najemniky
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lide-na-davkach-nejsou-zadouci-byvale-rpg-proveruje-sve-najemniky
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/opatreni-namirene-proti-romum-provozovatele-koupalist-v-lete-diskriminovali-vyssim-vstupnym-nektere-skupiny-obyvatel
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/opatreni-namirene-proti-romum-provozovatele-koupalist-v-lete-diskriminovali-vyssim-vstupnym-nektere-skupiny-obyvatel
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ombudsmanka-doporucila-deset-opatreni-k-lepsi-integraci-romu-do-beznych-skol-a-mezi-ostatni-deti
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ombudsmanka-doporucila-deset-opatreni-k-lepsi-integraci-romu-do-beznych-skol-a-mezi-ostatni-deti
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lidem-v-exekuci-se-nevyplati-pracovat-ukazuje-nova-kalkulacka-socialnich-davek
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lidem-v-exekuci-se-nevyplati-pracovat-ukazuje-nova-kalkulacka-socialnich-davek
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/predseda-ceskeho-svazu-bojovniku-za-svobodu-csbs-jaroslav-vodicka-uz-nebude-vystupovat-na-terezinske-tryzne
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/predseda-ceskeho-svazu-bojovniku-za-svobodu-csbs-jaroslav-vodicka-uz-nebude-vystupovat-na-terezinske-tryzne
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Romovi Alfredu Krasemu. Kameny byly položeny u příležitosti 80. výročí Křišťálové noci, kdy nacisté 

pálili synagogy a ničili obchody. 27  

Britská BBC zařadila na seznam stovky nejinspirativnějších žen i bojovnici za práva nedobrovolně 

sterilizovaných romských žen Elenu Gorolovou pocházející z Ostravy.28 

 

Poznámky k metodologickým charakteristikám této zprávy 

U kategorie škody, formy útoku a pohnutky je třeba doplnit, že incident mohl být charakterizován více 

než jedním znakem. U některých případů naopak mohly být znaky neznámé nebo zatím neobjasněné. 

Proto je nutno k jejich interpretaci přistupovat opatrně. 

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

organizace In IUSTITIA během terénní práce a vlastního monitoringu médií. Dále některé případy 

nahlásili sami poškození či svědci. Motivace incidentů je identifikována jako předběžná – expertní. In 

IUSTITIA se snaží tyto incidenty ověřovat zejména ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Dále 

IN IUSTITIA do své výroční zprávy monitorující násilí z nenávisti v ČR přebírá incidenty z policejních 

statistik po uplynutí sledovaného období. Z toho důvodu je možné, že se níže prezentované výstupy 

analýzy budou lišit od těch ve zprávě za rok 2017 (zveřejněné v polovině roku 2018).  

 

Neprošlo jazykovou korekturou. 

 

                                                           
27 https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-liberci-polozili-kameny-zmizelych-20181109.html  
28 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/elena-gorolova-je-jednou-ze-stovky-inspirativnich-zen-

figurujicich-na-seznamu-britske-bbc  
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